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Без ґрунтів немає 
майбутнього
АГРАРІЙ І ВЛАДА. Проблема збереження родючості орних 
земель в Україні постає вкрай гостро, а того, хто б розв’язав 
її на державному рівні, немає

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

На жаль, знамени-
ті українські чорно-

земи, якими так пишає-

мося, в недалекому май-
бутньому можемо втрати-
ти. Точніше, вже втрача-
ємо. Це зауважили учас-
ники круглого столу на 
тему деградації україн-

ських ґрунтів, що недавно 
відбувся у Києві за участі 
науковців і аграріїв. Учас-
ники заходу зазначили: 
близько 8% наших чор-
ноземів деградовано, це 

вже не чорноземи. Циф-
ри приблизні, бо єдину 
національну систе-
му екологічного мо-
ніторингу ще треба 
створити, її не існує. 

Прем’єр-міністр про вдосконалення системи 
надання субсидій на оплату послуг ЖКГ

Океан —  
не перешкода  
для торгівлі 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Товарообіг між Україною і США 
в січні — серпні цього року зріс на 16% порівняно з торішнім 
аналогічним періодом — до 2,6 мільярда доларів США. Про це 
повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічно-
го розвитку і торгівлі Степан Кубів під час церемонії відкриття 
програми офіційної торгової місії США, яка прибула з візитом 
до нашої країни. А експорт до США зріс майже на 32%, імпорт, 
відповідно, — на 11%.

Торгова місія США в Україні складається із 12 компаній, які 
представляють американське сільське господарство, енерге-
тику, інфраструктуру й IТ-сектор, повідомляє УНІАН. Загалом 
у межах роботи делегації в нашій країні передбачено провести 
понад 60 зустрічей між представниками американського й віт-
чизняного бізнесу. Як наголосила під час церемонії відкриття 
посол США в Україні Марі Йованович, така місія стала першою 
за останні десять років. Це підтверджує,  що відносини двох 
країн розвиваються у правильному й взаємовигідному напрямі.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

17,053 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в підземних сховищах. З початку сезону 

закачування вони зросли в 2,3 раза

«Відтепер допомогу 
держави отримуватимуть 

тільки ті наші 
співвітчизники,  

які справді  
її потребують.  

Грошей вистачить».

Китай: ставка на інтелектуальний прорив
ПРІОРИТЕТИ. Нині в КНР обсяги фінансування наукових досліджень перевищили  
2 відсотки ВВП, або 350 мільярдів доларів

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

Київ — Пекін —  
Чжухай — Гуанчжоу

І Піднебесна їх успішно рекру-
тує в багатьох країнах, зокрема 

в Україні. Знаючи наш так зва-
ний залишковий принцип — явно 
не пріоритетне ставлення держа-
ви до науки. Якщо Китай вкла-
дає в цю галузь понад 2% ВВП, то 
сумарний рівень фінансування 
української науки з усіх джерел 
нині не перевищує 0,2 % нашого 
ВВП, який, звичайно, не порівня-
ти з китайським. Не вчимося ми і 
далі на власних помилках. Важкі 
наслідки  масового виїзду за кор-
дон (насамперед до Ізраїлю, За-
хідної Європи та США) у перші 

роки незалежності десятків ти-
сяч найталановитіших і знаних 
українських науковців ще довго 
пожинатимемо. 

Тож вселяють надію ниніш-
ні підходи держави до механіз-
мів участі наших учених у між-
народній науковій співпраці. Їх 
спрямовано саме на зупинення 
масового відпливу мізків, на пев-
не зменшення  неконтрольованої 
міграції по всьому світу найтала-
новитіших українців. На цьому 
акцентував доктор фізико-мате-
матичних наук заступник міні-
стра освіти і науки України Мак-
сим Стріха, повернувшись кілька 
місяців тому з Китаю. 6 червня в 
місті Яньтань провінції Шандун 
відбулося третє засідання підко-
місії з науково-технічного спів-

робітництва в межах загальної 
Комісії зі співробітництва урядів 
України і Китаю. Пан Стріха очо-
лював українську делегацію.

«Українському інтересові, — 
вважає він, — у двосторонній 
співпраці відповідає перехід від 
безконтрольної міграції наших 
фахівців до створення спільних 
науково-дослідних центрів і ла-
бораторій — і на території Ки-
таю, і на території України. Тут 
відповідний досвід уже є: шість 
таких організацій діють у провін-
ції Шаньдун, ще дві — у провін-
ції Гуандун». 

Один з найважливіших підсум-
ків засідання підкомісії в Янь-
таї, пише Максим Стріха у га-
зеті «Світ», — «те, що цей підхід 
підтримав і заступник міністра 

освіти і технологій Китаю Чжан 
Цзяньго, який очолював китай-
ську делегацію».

Розпочав розмову саме з ка-
дрового питання в контексті 
міжнародної науково-технічної 
співпраці, бо воно вельми ак-
туальне. Його не тільки ґрун-
товно порушено в уже згадано-
му галузевому виданні «Світ» 
(№25—26, липень 2018 р., за-
сновники Міністерство освіти 
і науки та Національна акаде-
мія наук), — ця тема була пред-
метом обговорення й під час зу-
стрічі 6 вересня цього року віце-
президента НАНУ академіка 
Анатолія Загороднього з деле-
гацією Академії наук провінції 
Гуандун, яку очолював її пре-
зидент Ляо Бін. 

Мені довелося бути на тій зу-
стрічі. Там я і познайомився з 
доктором Дун Чуньлином, ди-
ректором Китайсько-україн-
ського інституту зварювання 
імені Є.О.Патона (КУІЗ), що роз-
ташований в місті Гуанчжоу. Це 
столиця провінції Гуандун з на-
селенням понад 100 мільйонів. 
Наше коротке тоді спілкування 
з цим відомим у Китаї науков-
цем за два тижні продовжилося в  
КУІЗі.

Таку високу оцінку цій науко-
вій установі дала, за словами ки-
тайських співрозмовників, голо-
вна газета КНР «Женьмінь Жі-
бао». У цьому переконався 
і кореспондент «Урядового 
кур’єра» після кількох го-
дин перебування в КУІЗі.

4

6

2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua30 

оголошення

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

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петро-
вича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. До-
нецький, 18, кв. 6), у підготовче засідання в кримі-
нальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинувачен-
ням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 21.11.2018 року о 10.00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Михайлова М.П. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному про-
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катю-
хи О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 20.11.2018 року о 10.00 годині в залі судово-
го засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвину-
ваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження буде 
здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., 
Курдюков В. М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 15 
годині 00 хвилин 7 листопада 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі-
йовича, 18 лютого 1971 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся о 12 годині 00 хвилин 7 листопада 2018 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 601, обвинуваченого Долгополо-
ва Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року на-
родження, у рамках кримінального провадження 
№ 42015010000000023, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 3 березня 2015 року, за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Заїченко Анатолія Анатолійовича, 05.08.1969 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Феодосія,  
вул. Горького, 21), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 7 лис-
топада 2018 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 3, під головуван-
ням судді Лобанова В. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володими-

рович, який народився 02.05.1975 року, зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, вул. Академі-
ка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 06.11.2018 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолі-

йович, який народився 25 квітня 1990 року, за-
реєстрований за адресою: Одеська область,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 
07.11.2018 року о 15 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань №131 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Івано-

вич, який народився 5 грудня 1950 року, заре-
єстрований за адресою: м. Одеса, вул. Мико-
лаївська дорога, 32-Б, 2-а Садова, 28, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 
08.11.2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань №231 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя В. М. Попревич

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону 
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №310972 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:001:0027) 
за адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сіль-
ська рада, заг. пл.0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №310974 Земельна ділянка (к.н.№3221286400:02:009:0009) 
за адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сіль-
ська рада, заг.пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №310977 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:009:0012) 
за адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сіль-
ська рада, заг. пл.    0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №310982 Земельна ділянка (к.н. № 3210500000:02:002:0029) 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Вишнева земельна ділянка 25, заг. 
пл. 0,1000 га.

Початкова ціна продажу 184 224,04  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 18 422,40 грн. без ПДВ.

Лот №310985 Земельна ділянка (к.н. № 3222784700:04:003:0014) 
за адресою: Київська обл., Макарівський район, Мостищанська сіль-
ська рада, заг. пл. 5, 5147 га.

Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску  179 680, 00 грн. без ПДВ.

Лот №310988 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0285) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №310990 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0286) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №310992 Земельна ділянка (к.н.№  5610100000:01:068:0287) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1630 га. 

Початкова ціна продажу 243 589,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 24 358,92 грн. без ПДВ.

Лот №310995 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0035) 
за адресою: Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиман-
ська сільська рада, масив №29, ділянка №367/2, заг. пл. 1,9303 га. 

Початкова ціна продажу 2 653 346,19 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 265 334,61 грн. без ПДВ.

Лот №310993 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0034) 
за адресою: Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиман-
ська сільська рада, масив №29, ділянка №367/1, заг. пл. 1,9301 га.

Початкова ціна продажу 2 653 346,03 грн. без ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 265 334,60 грн. без ПДВ.

Лот №310983 Нежитловий об’єкт з житловим будинком за адре-
сою: Миколаївська область, Жовтневий район, селише Коларівка,  
вул. Дорожна, буд. 2, заг. пл. 1379.10 кв.м.

Початкова ціна продажу 571 359, 55 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 57 135,96 грн. без ПДВ.

Лот №310984 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністра-
тивно-побутовими приміщеннями, КТП А-283 за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Нікополь,  вул. Героїв Чорнобиля, 102/2 , КТП 
А-283 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 
102/2, заг. пл. 1 581, 80 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 372 898, 76 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 137 289,88 грн. без ПДВ.

Лот №310973  Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Ле-
бединська, буд. 6, заг. пл. 8 588, 70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 44 084 773,72 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 4 408 477,37 грн. без ПДВ.

Лот №310975   Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул.  
Полярна,  буд. 10, заг. пл. 4 409,80 кв.м.

Початкова ціна продажу  34 672 717,75 грн. з ПДВ. Розмір гаран-
тійного внеску 3 467 271,78 грн. без ПДВ.

Лот №310987  Нежитлове приміщення, Кран мостовий №882 
та кран мостовий №1528 за адресою: Сумська область, м. Суми,  
вул. Харківська, буд. 122, заг. пл. 3992,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 101 442, 57 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 110 144,26 грн. без ПДВ.

Лот №310989 Нежитлова нерухомість, шинок на 28 місць та лаз-
ня на 4 місця та земельна ділянка за адресою: Чернігівська область, 
Чернігівський район,  с. Іванівка, вул. Дружби, будинок 50, заг. пл. 
1676,7 кв.м. кадастровий номер: 7425582800:01:000:0042 заг. пл. 
0,2774 га

Початкова ціна продажу 7 127 880,35 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 712 788,03 грн. без ПДВ.

Лот №310991  Житловий будинок, з господарськими будівлями та 
спорудами,  земельна ділянка за адресою: Полтавська область, Пол-
тавський район, с. Горбанівка, провулок  Зоряний,  12, заг. пл. 225,6 
кв.м. кадастровий номер 5324087703:03:001:0599 заг. пл. 0,165 га.

Початкова ціна продажу 2 614 401,16грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 261 440,12 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 29.11.2018 року з 9:00 до 18:00 на сай-
ті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, 
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом за-
явок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації 
до 9:00 24.11.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 24.11.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄД-
РПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та 
за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

«Ліквідатор   БПФ   ВО   «Промтехсервіс»   (код   ЄДРПОУ   23909799)   
арбітражний керуючий  Чернишенко  О. П. повідомляє    про    відкли-
кання    всіх  простих  та      нотаріально посвідчених   довіреностей,    
виданих від імені  БПФ ВО  «Промтехсервіс»  (код ЄДРПОУ 23909799), 
що були видані до дати виходу  даного оголошення.

Ліквідатор   БПФ   ВО   «Промтехсервіс»   (код   ЄДРПОУ   23909799)   
арбітражний керуючий  Чернишенко  О. П. повідомляє   про припи-
нення   в односторонньому    порядку будь-яких    договорів    та    
угод,    що    було    укладено    між    ліквідатором    БПФ    ВО «Пром-
техсервіс»   (код ЄДРПОУ  23909799)  арбітражним  керуючим  Ро-
дзинським  А. А.  та будь-яким   іншим   контрагентом  до дати вихо-
ду   даної публікації,     в тому числі, але не виключено,  щодо  надання  
охоронних  послуг,   договору  про  проведення    аукціону,  що укла-
дено з ТОВ «Сторгов» (ЄДРПОУ: 36226048).

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.30 го-
дині 7 листопада 2018 року та 12 листопада 2018 ро-
ку об 11.00 годині до Куп’янського міськрайонного су-
ду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення 
спеціального судового засідання в провадженні №1-
кп/628/156/17, справа № 628/43/18. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL33428; F11GL34068-F11GL34070
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 12.12.2018

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/118-delta/ 
40185-asset-sell-id-182487
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
40191-asset-sell-id-182499

До Печерського районного суду міста Києва у цивільній справі 

№757/16119/18 за позовом Діденко М. М. до Садової Л. P. викликається 

відповідачка Садова Леся Романівна.

Судове засідання відбудеться 17 грудня 2018 року о 16 годині 30 хви-

лин у приміщенні Печерського районного суду міста Києва за адресою: 

м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ПЛС БІЗНЕС СЕРВІСЕЗ, ІНК.» (код ЄДРПОУ 26611528) 
повідомляє, що відповідно до Рішення Голови компанії «ПЛС Бізнес Серві-
сез, ІНК.» США від 24.04.2018 року ПРЕДСТАВНИЦТВО «ПЛС БІЗНЕС СЕРВІ-
СЕЗ, ІНК.» припиняє свою діяльність в результаті ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців 
з дня опублікування цього повідомлення про прийняття рішення про при-
пинення діяльності Представництва в результаті ліквідації. Письмові вимоги 
приймають за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 2А, офіс 306.

Голова Ліквідаційної комісії Н. В. Прохорова,  
тел. 0979164627

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Посітко 
Марія Олегівна та Посітко Наталія Анатоліївна викликаються в судове засі-
дання, яке відбудеться 22 листопада 2018 року о 14.00 годині (м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7) як відповідачі по цивільній справі №363/669/18 за позо-
вом Журби Анатолія Даниловича, Чудіни Олени Анатоліївни до Посітко Марії 
Олегівни, Посітко Наталії Анатоліївни, третя особа: Виконавчий комітет Виш-
городської міської ради, Комунальне підприємство «Управляюча компанія» 
Вишгородської міської ради, про відшкодування матеріальної шкоди завда-
ної внаслідок затоплення квартири.

Суддя О. Д. Рудюк

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК 
України, Кравцова Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уродженця та жи-
теля міста Слов’янськ вулиця Командирська (колишня назва — Красних команди-
рів) будинок №44 Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 26 листопа-
да 2018 року о 10 год. 00 хв. та 29 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. в залі судових 
засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котля-
ревського,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 Кравцова І.Є. у судові засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 
КК України, Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, який 
зареєстрований за адресою: селище міського типу Білогорівка вулиця Миру, 2  
кв. 8 Попаснянського району Луганської області, у судове засідання, яке відбу-
деться 07 листопада 2018 року о 14 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю.В. в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гуриненко Олег Григорович, 30.03.1969 року народження, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, 
сел. Зелений Гай, вул. Першотравнева, буд. 23, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 5 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв., 
6 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв. та 7 листопада 2018 року о 09 год. 00 хв. 
до каб. 307 СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Деркача Т. А., за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для вручення Вам по-
відомлення про підозру, а також для допиту Вас як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 42014050000000639 за ч. 2 ст. 110 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України.
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оголошення

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів 

щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИБ-

БАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами 
та доповненнями:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» доповнити терміном «Система дистан-
ційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:

«Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які викорис-
товуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і 
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB 
business» або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 
Клієнта»;

2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИББАНК», опу-

блікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194  від 20.10.2015 р. з усіма наступними змінами та доповнення-
ми:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» доповнити терміном «Система дистан-
ційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:

«Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які викорис-
товуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і 
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB 
business» або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 
Клієнта»;

2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
ІІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ 

СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядо-
вий кур’єр» №59 від 01.04.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «Договір «StarAccess» замінити 
терміном «Договір СДО» у наступній редакції:

«Договір СДО» — Договір обслуговування банківського рахунку системою «StarAccess» чи інший дого-
вір про обслуговування Клієнта за допомогою СДО, або Договір щодо виплати заробітної плати та інших 
виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «StarAccess» чи Договір щодо виплати за-
робітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі за допомогою системи дис-
танційного обслуговування (для клієнтів, які не мають рахунків в АТ «УкрСиббанк»), укладений між Бан-
ком та Клієнтом»;

2. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити 
терміном  «Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:

«Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які викорис-
товуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і 
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB 
business» або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 
Клієнта»;

3. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО», а термін «Договір 
«StarAccess» на термін «Договір СДО».

ІV. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕ-
НИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ — КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИБ-
БАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р. з усіма наступними змінами та 
доповненнями:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити 
терміном  «Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:

«Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які викорис-
товуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і 
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB 
business» або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 
Клієнта»;

2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
3. Пункт 4.3 Правил викласти в наступній редакції:
«4.3. Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити первинну реєстрацію в СДО згідно з Ін-

струкціями та забезпечити отримання його уповноваженими особами Таємних ключів та надати Банку від-
повідні документи для надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший порядок 
не передбачено Інструкціями та за умови, що такий порядок не суперечить Законодавству. З дати підписан-
ня Банком документів для надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб Договір набирає 
чинності в частині умов обслуговування СДО та в частині роботи з Електронними документами». 

4. Пункт 4.4 Правил викласти в наступній редакції:
«4.4. Здійсненням дій щодо підключення до СДО Клієнт підтверджує:
— що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених підписом уповноваженої осо-

би Клієнта Сертифікатів відкритих ключів Клієнта, належить Клієнту або уповноваженій особі Клієнта, та
— що до початку роботи в СДО він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов’язується їх виконувати;
— що він  визнає достатнім метод захисту Електронних документів з використанням криптографічних 

засобів, зокрема ЕЦП, що накладається на розрахунковий Електронний документ за допомогою СДО».
5. Пункт 4.18 Правил викласти в наступній редакції:
«4.18. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанкціонованого доступу, втрати, 

викрадання Носіїв ключової інформації або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно при-
пиняє проведення електронних платежів та здійснення інших операцій за допомогою СДО, вживає заходи 
щодо блокування скомпрометованої ключової інформації та повідомляє про це Банк будь-яким зручним 
способом, а також письмово в найкоротший термін. Для продовження обслуговування СДО, Клієнт має за-
безпечити подання нового Сертифіката Відкритого ключа у порядку, передбаченому Договором».

V. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІ-
СІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий 
кур’єр» №133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. В розділі «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» термін «система «StarAccess» замінити 
терміном  «Система дистанційного обслуговування (СДО)» у наступній редакції:

«Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які викорис-
товуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і 
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB 
business» або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 
Клієнта»;

2. За текстом Правил термін «система «StarAccess» замінити на термін «СДО».
3. Замінити назву Розділу 7 на «Обслуговування за допомогою СДО».
4. Пункт 7.1.3 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.3. Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити первинну реєстрацію в СДО згідно 

з Інструкціями та забезпечити отримання його уповноваженими особами Таємних ключів та надати Банку 
відповідні документи для надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший по-
рядок не передбачено Інструкціями та за умови, що такий порядок не суперечить Законодавству. З дати 
підписання Банком документів для надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб Договір 
набирає чинності в частині умов обслуговування СДО та в частині роботи з Електронними документами».

5. Пункт 7.1.4 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.4. Здійсненням дій, що зазначені у п. 7.1.3. цих Правил, Клієнт підтверджує:
— що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених відбитком печатки (за необхід-

ності) та підписом уповноваженої особи Клієнта в Сертифікатах Відкритих ключів Клієнта, належить Клієн-
ту або уповноваженій особі Клієнта, та

— що до початку роботи в СДО він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов’язується їх виконува-
ти».

6. Пункт 7.1.20 Правил викласти в наступній редакції:
«7.1.20. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанкціонованого доступу, втрати, 

викрадання носіїв ключової інформації або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно при-
пиняє проведення електронних платежів, вживає заходи щодо блокування скомпрометованої ключової ін-
формації та повідомляє про це Банк будь-яким зручним способом, а також в найкоротший термін — пись-
мово. Про факт настання зазначених випадків Сторонами складається та підписується відповідний акт. В 
разі, якщо одна зі Сторін відмовляється підписати даний акт, інша Сторона при його підписанні зазначає в 
акті факт та причину такої відмови. Для продовження обслуговування за допомогою СДО Клієнт має забез-
печити подання нового Сертифіката Відкритого ключа у порядку, передбаченому пунктом 7.1.3. Правил».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  а 
саме 30.10.2018 року.

Датою початку дії змін до Правил 30.10.2018 року.
Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту                        С.М. Панов

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
оголошує конкурс на зайняття посади директора  

Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту

1. Вимоги до претендентів:
– вільне володіння державною мовою;
– наявність наукового ступеня доктора наук або доктора 

філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та 
(або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років;

додаткові вимоги:
– досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту;
– наявність наукових статей у фахових наукометричних 

виданнях;
– досвід управління науковим колективом.
2. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто 

подає до Мінмолодьспорту такі документи: 
заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповнова-

женого органу управління, в якій зазначається інформація 
про застосування або незастосування до претендента обме-
жень, установлених частиною третьою статті 9 Закону Украї-
ни «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розмі-
ром 3х4 сантиметри;

автобіографію;
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вче-

не звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) 
психіатричного огляду, яка видається відповідно до Поряд-
ку проведення обов’язкових попередніх та періодичних пси-
хіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

довідку про наявність або відсутність судимості;
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
копію паспорта, засвідчену претендентом;
копію трудової книжки;
письмову згоду на обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії 

паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.
Особа, яка перемогла у конкурсі на зайняття посади ди-

ректора Державного науково-дослідного інституту фізичної 
культури і спорту, надає Мінмолодьспорту для ознайомлен-
ня оригінали зазначених документів.

Відповідальність за достовірність документів несе пре-
тендент.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 
2 (двох) місяців з дня оприлюднення оголошення за адре-
сою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 613. Телефон для до-
відок: 289-04-34.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Ізюменка Василя Пе-
тровича, 30.08.1985 року народження, уроджен-
ця с. Новоолександрівка Біловодського району Лу-
ганської області, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: квартал Геологів, буд. 3, кв. 4,  
м. Щастя Новоайдарського району Луганської облас-
ті, проживає у м. Луганськ, за обвинуваченням у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 12 листо-
пада 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: м. Старобільськ Луганської області, 
вул. Миру, 38-А, головуючий суддя Колядов В.Ю.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Антюфєєва Володимира Юрійовича, 19.02.1951 
р.н., який обвинувачується у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, 
для розгляду клопотання прокурора відділу процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення у кримінальних про-
вадженнях слідчого відділу управління процесуального 
керівництва та нагляду за додержанням законів органа-
ми, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Го-
ловної військової прокуратури Генеральна прокурату-
ра України Солошенка Ю.І. про здійснення спеціально-
го досудового розслідування по кримінальному прова-
дженню №42017000000001126 від 11.04.2017 року в су-
дове засідання, яке відбудеться о 12.30 годині 9 листопа-
да 2018 року в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М.Тимошенка, 2-Є, 
кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників – статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта – статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтвіна Юрія 
Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/3321/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни на 13 листопада 2018 року об 11.00 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О.М., судді Осіпенко Л.М., Скрип-
ник С.М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Бородіна Сергія Олек-
сійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/14/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Бородіна Сергія 
Олексійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 12 листопада 2018 року о 10.40 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О.М., судді Половинка В.О., Юрченко С.О.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним прова-
дженням № 426/351/16-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 15 листопа-
да 2018 року об 11.30 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде 
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В.О., суддів Осіпен-
ко Л.М., Юрченко С.О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Руденка Володими-
ра Володимировича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, смт Тошківка, вул. Совєтська, 
буд. 139) у судове засідання з розгляду кримінальної 
справи №428/12376/18 за обвинуваченням Руден-
ка Володимира Володимировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, яке відбу-
деться 12 листопада 2018 року о 13 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі суддя Олійник В.М., склад 
колегії суддів: Комплєктова Т.О., Луганський В.І.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Киричек Наталью Василівну, яка мешкає 
за адресою: Луганська обл., Старобільський район, 
с. Піщане, вул. Новосадова, 2, як обвинувачену в під-
готовче засідання по кримінальному провадженню 
ЄУН № 431/4657/18, провадження № 1-кп/431/321/18 
за обвинуваченням за ч. 2 ст. 110 КК України, яке 
відбудеться 9 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру 38-«а».

Суддя Воронкін О.А.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133)22160) викликає Гаранжу Романа Во-
лодимировича, 22.07.1977 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Ле-
ніна, 8, кв. 6, як обвинуваченого в судове засідання, 
призначене на 9 листопада 2018 року о 10.00 год. по 
кримінальному провадженню № 42015050000000260 
за обвинувальним актом відносно Гаранжі Р.В., який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, в якому ваша участь обов’язкова. Колегія 
суддів: головуючий суддя Васильцова Г.А., судді Пан-
тилус О.П., Діденко Є.В.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай» 

повідомляє про втрату 

бланків суворої звітності 

полісів ОСЦПВ у кількос-

ті 4 штук: АМ5224828, 

АМ5224829, АМ5425106, 

АМ3620456,  

вважати їх недійсними.

Втрачене адвокатське 

посвідчення № 1167, 

видане Київською місь-

кою кваліфікаційно-дис-

циплінарною комісі-

єю адвокатури 24 квітня 

1998 р. на ім’я Кузнєцова 

Олександра Вадимовича,

вважати недійсним.
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ПІДКОРЕНИЙ СІНГАПУР. У неді-
лю українка Еліна Світоліна вперше 
в кар’єрі виграла Підсумковий  турнір 
року Жіночої тенісної асоціації (WTA) в 
Сінгапурі. У фіналі вона обіграла аме-
риканку Слоун Стівенс з рахунком 3:6, 
6:2, 6:2. Це  була четверта очна зустріч 
суперниць, в якій Еліна здобула другу 
перемогу над американкою. А на  шля-
ху до головного матчу наша тенісистка 
в Білій групі обіграла представниць Че-
хії Петру Квітову і Кароліну Плішкову, 
торішню  чемпіонку Каролін Возняцкі з 
Данії та голландку Кікі Бертенс.

Українська тенісистка каже, що пе-
ремога в Сінгапурі, яка стала четвер-
тою у 2018 році після тріумфів у Бріс-
бені, Дубаю та Римі,  додасть їй впев-
неності в подальшій кар’єрі:  «Це дуже 
особливий момент для мене, я грала у 
чудовий теніс цього тижня. Рада роз-
ділити цей момент з усіма вами, друзі. 
Звісно, Сінгапур на довгий час зали-
шиться у моєму серці».

Завдяки перемозі Еліна Світоліна 
завершила сезон на 4-му місці в рей-
тингу WTA, піднявшись, таким чином, 
на три позиції. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +11  +16
Житомирська +5  +10 +13  +18
Чернігівська +4    +9 +10  +15
Сумська +2    +7 +7  +12
Закарпатська +5  +10 +16  +21
Рівненська +6  +11 +14  +19
Львівська +6  +11 +15  +20
Івано-Франківська +6  +11 +16  +21
Волинська +6  +11 +15  +20
Хмельницька +6  +11 +14  +19
Чернівецька +6  +11 +16  +21
Тернопільська +6  +11 +16  +21
Вінницька +6  +11 +11  +16

Oбласть Нiч День

Черкаська +5  +10 +11  +16
Кіровоградська +6  +11 +11  +16
Полтавська +6  +11 +11  +16
Дніпропетровська +6  +11 +11  +16
Одеська +7  +12 +14  +19
Миколаївська +7  +12 +14  +19
Херсонська +7  +12 +14  +19
Запорізька +7  +12 +14  +19
Харківська 0    +5 +7  +12
Донецька 0    +5 +7  +12
Луганська 0    +5 +7  +12
Крим +8  +13 +14  +19
Київ +7    +9 +13  +15

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

11..16
5..10

7..12
0..5

11..16
6..11

14..19
7..12

16..21
6..11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Друге життя картин 
лебединського музею

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У Лебединському міському художньому му-
зеї ім. Б.К. Руднєва зберігаються понад 2300 творів мисте-
цтва, з яких майже кожний восьмий потребує реставрації. До-
недавна це було проблематичним, однак до закладу приїхали 
досвідчені фахівці: завідувач науково-дослідного відділу рес-
таврації творів олійного живопису Національного науково-до-
слідного реставраційного центру України Володимир Папу-
шенко та художниця-реставратор вищої категорії Ірина Сапє-
гіна. Упродовж п’яти днів вони відновили 12 живописних ро-
біт видатних майстрів пензля Семена Прохорова, Євгена Ага-
фонова, Миколи Глущенка, Сергія Васильківського, Никанора 
Онацького та Сергія Півторака. Окремі полотна були в сум-
ному стані, та завдяки майстерності реставраторів одержа-
ли друге життя і незабаром ними зможуть помилуватися від-
відувачі музею. 

Полтавські переможці 
автоперегонів

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИТТЯ — ЦЕ РУХ. У Полтаві відбувся фінальний етап наці-
ональних автоперегонів LTAVA ATTACK SERIES’18, які автомо-
більна федерація України визнала найкращими за масштабом 
та рівнем організації. 

Напередодні в центрі Полтави презентували спорткари, які 
взяли участь у перегонах. Під час презентації можна було роз-
дивитися авто учасників ближче, дізнатися технічні характе-
ристики, познайомитися з пілотами і сфотографуватися, а ма-
леча навіть могла посидіти за кермом найшвидших автомобі-
лів в Україні. Команда «Автотранс» із Полтави достроково ви-
борола титул абсолютного переможця 2018 року в цих зма-
ганнях у найпотужнішому класі спортивних автомобілів Super 
Sport, тричі завоювавши перші місця. На фінальному етапі на-
ціональних змагань вона встановила особистий рекорд на тре-
ку — 49,45 секунди.

З пелюшок у музиканти
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

РАННІЙ РОЗВИТОК. У Він-
ниці почали навчати творчос-
ті дітей з тримісячного віку. 
У школі мистецтв «Вишень-
ка» відкрили групи раннього 
розвитку Baby-Art, розрахо-
вані на дітей від 3 місяців до 
3 років.

Тут кваліфіковані педагоги 
закладу розвиватимуть твор-
чі можливості малюків,  фор-
муватимуть  їхні музичні й ху-
дожні смаки. Ранній музич-

ний розвиток передбачає те, 
що дитина з перших місяців 
життя вчиться радіти звуко-
вому світу, пов’язує музику з 
рухом, іграми, багатством ко-
льорів. Особливість занять — 
постійний музичний супровід 
усіх складових уроку. 

Таких груп раннього розви-
тку для дітей у комунальних 
закладах міста досі не було. 
Щоб розпочати роботу Baby-
Art, клас обладнали спеціаль-
ними меблями, іграшками, 
дитячими музичними інстру-
ментами,  пеленальним сто-

ликом. У залі, де проходити-
муть уроки, кварцуватимуть 
повітря, прибиратимуть за 
графіком. 

«Останнім часом багато 
батьків хочуть, щоб їхні ді-
ти із 3 місяців до 3 років на-
вчалися. У нашій школі впер-
ше в місті відкриваємо групи 
раннього мистецького розви-
тку. На уроках малята разом 
з батьками, бабусями чи ді-
дусями співатимуть, танцю-
ватимуть, малюватимуть. Та-
кі студії зазвичай є у приват-
них структурах, а в комуналь-

них закладах це вперше. Ви-
кладачі розробили спеціаль-
ну програму, яка складається 
із трьох предметів — ритміка, 
образотворче мистецтво та 
музичне виховання. Усі уроки 
приводитимуть в комплексі», 
— розповіла директор школи 
мистецтв «Вишенька» Тетяна 
Заїчко. 

Заняття проводитимуть у ві-
кових групах: від 3 до 12 міся-
ців, від 1 до 2 років та від 2 до 3 
років. Групи розраховані на 10 
малюків. Навчання відбувати-
меться двічі на тиждень.

На Донеччині відновили 
конкурс пам’яті Ігоря Александрова

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЦІНА СВОБОДИ СЛОВА. 
На Донеччині триває прийом 
творчих робіт на обласний 
конкурс пам’яті журналіста 
Ігоря Александрова «Свобо-
да слова», участь у якому мо-
жуть взяти окремі журналісти 
й колективи друкованих, теле-
візійних, радійних та електрон-
них ЗМІ прифронтової облас-
ті. Конкурс організовано з іні-
ціативи обласного осередку 
Національної спілки журналіс-
тів України за підтримки До-

нецької обласної державної 
адміністрації. Він має на ме-
ті сприяти творчій активності, 
підвищенню професійної май-
стерності місцевих журналіс-
тів і, звичайно, для вшануван-
ня пам’яті нашого колеги Іго-
ря Александрова, трагічна за-
гибель якого стала жорстокою 
розплатою за журналістську 
діяльність. 

Проведення конкурсу в До-
нецькій області відновили піс-
ля річної перерви. А вперше 
він відбувся 2016-го, коли бу-
ло названо прізвища перших 
переможців у трьох номінаці-

ях. Серед них і автор цих ряд-
ків у номінації «журналістика» 
за публікації в обласній газеті 
«Донеччина» про сучасні реа-
лії прифронтового краю. 

Керівник і головний редак-
тор телерадіокомпанії «Тор» 
(м. Слов’янськ) після опри-
люднення критичних матері-
алів у телепрограмі «Без ре-
туші» відчув на собі шалений 
тиск із боку тодішніх тутеш-
ніх господарів життя — біз-
несменів, представників кри-
мінального світу, правоохо-
ронних органів та влади. 1998 
року міський суд Слов’янська 

навіть виніс цинічний вирок: 
Ігореві заборонили займа-
тися журналістською діяль-
ністю протягом 5 років (піз-
ніше суд вищої інстанції ска-
сував цей вердикт). А в лип-
ні 2001-го невідомі жорстоко 
побили бейсбольними битка-
ми журналіста просто на по-
розі ТРК «Тор», і через кіль-
ка днів він помер у лікарні, не 
опритомнівши. Одну з вулиць 
у Слов’янську тепер назва-
но ім’ям Ігоря Александрова, 
а 2016-го його указом Прези-
дента України посмертно на-
городжено орденом Свободи.

ФОТОФАКТ

Там, де відбувалися знакові події
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗНІМАЮТЬ КІНО. Завер-
шилася українська частина 
зйомок документального нау-
ково-популярного фільму «За-
гублені сліди історії», присвя-
ченого спільній історії України 
та Польщі XVI—XVIII століть. 
Знімали в Корсуні-Шевченків-
ському, Черкасах, Медведівці 
Чигиринського району, Трах-

темирові, де відбувалися зна-
кові для двох націй події.

У Трахтемирові на Канів-
щині, де на цьогорічну Покро-
ву відкрито пам’ятний знак на 
честь гетьмана Петра Сагай-
дачного, його козаків і 400-річ-
чя перемоги над московита-
ми, учасники зйомок пов’язали 
червоно-білу і синьо-жовту ки-
тиці (кольорів прапорів наших 
держав) на рукоятки шабель 
на пам’ятному знакові як сим-

вол спільної українсько-поль-
ської перемоги над Москвою 
1618 року. 

Генеральний секретар Спіл-
ки журналістів Польщі Ядвіга 
Хмельовська, представник ор-
ганізації імені Симона Петлю-
ри з Варшави Анатолій Кали-
новський і доктор історичних 
наук з інституту історії ім. Іоан-
на Павла ІІ (Краків) Пшемис-
лав Станко були вражені сим-
волізмом того, що в козаць-

кому Трахтемирові директор 
Державного історико-культур-
ного заповідника — Тарас Те-
ліженко. Він ще зовсім недав-
но воював у складі 128-ї гір-
сько-піхотної бригади проти 
тих самих одвічних спільних 
ворогів України та Польщі, що 
й 400 років тому. 

Після досліджень пам’яток, 
музеїв і архівів Черкащини 
учасники зйомок невдовзі ви-
рушать до Кракова й Варшави.
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