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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:
«Саме НАТО — 

та спроможна 
інституція  

і структура, яка здатна 
сформувати дієву  

адекватну відповідь 
російській загрозі».

Сусіди усвідомлюють 
спільну загрозу  

КОНСОЛІДАЦІЯ. Українська делегація під час одеського Фору-
му Чорноморського прикордонного співробітництва представила 
власний погляд на прикордонну безпеку в Чорному морі. Він пе-
редбачає цілий комплекс заходів, який полягає в перегляді підходів 
до охорони морських просторів України. Один із таких заходів — 
створення окремої структури для захисту національних інтересів 
у галузі безпеки державного кордону та охорони суверенних прав 
України у її виключній економічній морській зоні, а також для про-
тидії системним загрозам, зокрема з боку РФ. В Одесі вже ство-
рено орган управління морської охорони, триває розгортання під-
розділів на всьому узбережжі Чорного й Азовського морів і Дунаю.

«Маємо більшу загрозу й реальну небезпеку внаслідок анексії 
Криму та великої частини виключної морської економічної зони 
України. Вкрай важлива спільна позиція об’єднаної Європи і всьо-
го цивілізованого світу щодо засудження агресивної політики Росії. 
І така консолідована позиція й практичні дії мають відігравати клю-
чову роль у формуванні нової системи колективної безпеки», — 
наголосив голова ДПСУ Петро Цигикал.

9059,13 грн
становила середня ціна імпортного 
природного газу в жовтні у процесі 

митного оформлення під час ввезення 
на територію України

ГЕОПОЛІТИКА. Країна-агресор почала розігрувати  
чи не останню карту з крапленої колоди цивілізаційних загроз

Агресія Росії —  
спільний виклик  
для євроатлантичної безпеки

Віце-прем’єр-міністр про кооперацію  
у протидії агресивній політиці Кремля 

4 5
ПАМ’ЯТЬ

30 жовтня на 87-му році через 
два місяці після інсульту пішов 
за межу видатний кінорежисер 
анімації, сценарист і художник 
Давид Янович Черкаський

Указ Президента України 
«Про Фонд Президента 
України з підтримки 
освітніх та наукових 
програм для молоді»

ДОКУМЕНТИ

2

Рік у рік Україна має ставати сильнішою
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Креативність та інновації зроблять країну передовою

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Реформувати Державну служ-
бу у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної 
операції, посилити її та активно 
ухвалювати рішення, які дадуть 
змогу організувати потрібний со-
ціальний захист цієї категорії 

громадян, запропонував Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, ко-
ментуючи підсумки зустрічі з 
представниками ветеранських 
організацій. І хоч виконання їхніх 
пропозицій щодо створення окре-
мого міністерства у справах ве-
теранів потребуватиме часу, «ані 
ветерани, ані проблеми ветеранів 
не можуть чекати».

«Найближчими тижнями ми 
могли б запропонувати рефор-
му служби. Я запропонував 
внести узгоджену кандидату-
ру глави цієї служби», — зазна-
чив Прем’єр. Він братиме актив-
ну участь у формуванні необхід-
них рішень, щоб розпочати ро-
боту служби й перетворити її на 
потужну інституцію, повідомляє 

департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ.

Далі уряд ухвалив рішення про 
спрямування додатково 500 міль-
йонів гривень на покриття фінан-
сових збитків на державних шах-
тах, отже забезпечення можли-
вості виплати зарплат шахтарям, 
а також рішення щодо коштів на 

забезпечення українців інсулі-
ном. Рішення також представив 
Прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман нагадав, 
що в п’ятницю в Україні відзна-
чатимуть День працівників куль-
тури, із чим він їх сердечно при-
вітав. Тож маємо повсякчас 
пам’ятати, що без її розвитку 
у країни не буде майбутнього. 
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оголошення

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22GL36454 Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових 
прав за 6313 кредитними договорами, не забезпеченими іпотекою 

F22GL36455

Кредитний портфель, що складається з прав вимоги  та інших майнових 
прав за 3478 кредитними договорами, не забезпеченими іпотекою 
Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових 
прав за 3564 кредитними договорами, не забезпеченими іпотекою

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) – 26.12.2018
(аукціону)/електронного аукціону           Другі відкриті торги (аукціон) – 11.02.2019
                                                           Треті відкриті торги (аукціон) – 27.03.2019
Електронна адреса для доступу   www.prozorro.sale 
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення 
електронного аукціону   відкритих торгів (аукціону)/електронного  
    аукціону по кожному лоту вказується 
    на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування  
та  місцезнаходження

об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на площа, 

кв.м.

Вартість май-
на за неза-

лежною оцін-
кою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди

Мета вико-
ристання Інші умови

1
Національна 
академія наук 
України

Інститут хімії  
поверхні  
ім. О. О. Чуйка  
НАН України  
м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина приміщення  
лабораторного корпусу № 1 10306394 30.0 180200.00 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021р офіс

1. Відшкодування витрат 
на утримання орендовано-
го приміщення.
2. Відшкодування витрат 
на оголошення  
у місцевій пресі.

2 Частина  приміщення  
стендового корпусу № 1 10306938 50.0 113334.0 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021р. Виробництво

3 Частина  приміщення
стендового корпусу №1 10306938 50.0 13000.00 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021 р Виробництво

4 Частина  приміщення
стендового корпусу №2 10306343 40.0 197500.0. 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021 р. Виробництво

5 Гараж 10306443 104 241500.0 01.12.2018 р.  
по 31.11.2021р. склад

6
Частина  приміщення
стендового корпусу №3 10306938 155 337200 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021 р. склад

7 Частина приміщення  
лабораторного корпусу № 2 10306437 60 480000 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021 р. Виробництво

8 Частина приміщення  
виробничого корпусу №4 10306441 1200 2200.32 01.12.2018 р.  

по 31.11.2021 р. Виробництво

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 12015130500000001 від 03.01.2015 року за обви-
нуваченням Марецького Володимира Вячеславовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Марецького Володимира Вячеславовича, 
21.06.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Карла Ліб-
кнехта, гуртожиток №9, фактично проживав: Луган-
ська область, Новоайдарський район, с. Райгородка, 
вул. Кравцова, 16, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 21.11.2018 року о 14 годині 15 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Ми-
хайла Вікторовича, 29.08.1964 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Сурженко Михайло Вікторович зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  
кв-л 50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 20 листопада 
2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4975/16-к стосовно Сороковенка Рус-
лана Вікторовича, 06.02.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258- 3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Сороковенко Руслан Вікторович, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 21 лис-
топада 2018 року на 12.00 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводсько-
го Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Іл-
ля Юрійович, зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Петрозаводського Іллю Юрійовича в судове засідан-
ня, яке відбудеться 20 листопада 2018 року о 10.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра 
Вікторовича, 05.02.1980 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109  
ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Об-
винувачений Божич Дмитро Вікторович зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Божича Дмитра Вікторовича у підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 19 листопада 
2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8735/16-к стосовно Малахової Світ-
лани Анатоліївни, 27.08.1964 року народження, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Малахову Світлану Анатоліївну у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 19 листопада 
2018 року о 12.15 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипник С. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 

10.04.1971 року народження, останнє відоме місце 
проживання: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Пер-
шотравнева 27, кв.85 відповідно до абз.5 ч. 3 ст.323 
КПК України повідомляється, що по кримінальному 
провадженню №22015230000000032 за його обвину-
ваченням за ч. 1 ст.258-3 КК України, 02.08.2018 ро-
ку Херсонським міським судом Херсонської області 
постановлена ухвала про призначення судового роз-
гляду у порядку спеціального судового провадження 
( in absentia) на підставі обвинувального акта по да-
ному кримінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Степанько C. Л. необ-
хідно з’явитися для участі у розгляді цього кри-
мінального провадження як обвинуваченому 
14.11.2018 року о 08:30 год. у каб. 703 Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою:  
м. Херсон, вул. Маяковського 6/29..

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О. С.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Марасанова Юрія Володимировича як обвинува-
ченого об 11 год. 00 хв. 16 листопада 2018 року у 
справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володи-
мировича, 19.04.1980 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст.111, ч. 1 ст.408 КК України, за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3, каб.37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. В. Марченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 
323 КПК України викликається в судове засідання о 14 год. 00 
хв. 26 грудня 2018 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт.  
тел. (0382) 65-74-43) для проведення підготовчо-
го судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000043 про обвинувачення Сарафанюка Ва-
лерія Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138,139 КПК України.

Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє Коршунова Віктора Вікторовича (остан-
нє відоме місце проживання: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 19, кв. 
34) про те, що 17.10.2018 року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області 
ухвалено вирок в порядку спеціального судового провадження по кримінальному прова-
дженні № 12013150110002729 від 14.11.2013 року відносно Коршунова Віктора Вікторо-
вича обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 6,12, 
ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

З текстом вироку Коршунов Віктор Вікторович може ознайомитися в мережі  
Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України — 
https://dgm.lv.court.gov.ua/sud1306/.

Суддя Р.І. Курус

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє Вижановську Вікторію Мико-
лаївну, зареєстровану: Хмельницька обл., Єрмоловський р-н., с. Проскурівка, вул. Шевчен-
ка, 1, що 14.11.2018 року о 13 год. відбудеться судове засідання по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Краснощокова Антона Геннадійовича, 21.10.1985 року наро-
дження, за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 186, в зазначеному провадженні вас визнано потерпілою, у 
зв’язку з чим Вам необхідно з’явитися до Херсонського міського суду Херсонської області 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 703.

У разі вашої неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за вашої відсутності.
Суддя Зубов О. С.

У зв’язку з втратою Судно-
вий білет № 1185 від 14.05.2014 
року (бланк СБ № 013736), ви-
даний Державною інспекцією 
України з безпеки на морсько-
му та річковому транспорті, 
власник — Попіль Леонтій Аль-
бінович, вважати недійсним.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Врублєвського Руслана Михайло-
вича, 23.01.1981 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул Щорса, 38 Київської 
області, фактичне місце проживання: м. Житомир, вул. Новопівнічна, 4 в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Врублєвської Анни Степанівни до Врублєвського Рус-
лана Михайловича про зміну (збільшення) розміру аліментів на 08-30 годину 26 листопа-
да 2018 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 11.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.
Суддя Г. М. Слободян

15 листопада 2018 року о 10-00 год. в приміщенні приватного нотаріуса Білоцерків-
ського міського нотаріального округу Київської області Зінченко О. А. за адресою: міс-
то Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 12, приміщення 1, Київської області 
відбудеться оформлення спадкових прав на майно померлої 08 грудня 2017 року По-
правки Тамари Марківни.

Прошу всіх осіб, які мають право на спадкування, звернутись за оформленням спад-
кових справ.

Втрачене свiдоцтво  
про право на заняття адвокатською  
діяльністю №5199 від 29.08.2012 року,  
видане на пiдставi рiшення Київської 

мiської квалiфiкацiйно-дисциплiнарноi 
комiсii вiд 29.08.2012 №28-57-28,  

вважати недiйсним. 

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: F11GL36757-F11GL36758
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: 20.12.2018
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/ 
40387-asset-sell-id-184002

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ»

F03GL36772 Бланки векселів (прості) — 2122 шт., бланки векселів 
(переказний) — 174 шт., чекові книжки — 136 шт., вкладиш до труд. 
книжки

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу:http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_novyy/ 
190134/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну 26.11.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1244/2018 за обвинуваченням Тихонова 
А. В. у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 3  
ст. 15 п.п. 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1  
ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 22017000000000217 від 07.06.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться  
13.11.2018 о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк
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«Урядовий кур’єр» 

ДО 100-РІЧЧЯ НАНУ. Чо-
му Дніпро рік у рік набуває не 
притаманного могутній річці 
зеленого кольору, задихаю-
чись у водоростях? Як їх цві-
тіння позначається на балан-
сі біоресурсів і що врешті-
решт треба зробити, щоб че-
рез кількадесят років не поба-
чити на місці широкого русла 
заросле осокою та очеретом 
довжелезне болото? 

Те, що спостерігаємо ни-
ні, ще в другій половині ми-
нулого століття передбача-
ли, більше того, навіть за-
стерігали про наслідки вар-
варського ставлення до при-
роди українські гідробіологи 
й ботаніки, серед яких і до-
сі виокремлюється постать 

академіка Олександра Топа-
чевського. 

Досвід і практичні розробки 
українських гідробіологів ши-
роко застосовували в Росії, 
Середній Азії, Придунайських 
країнах, США й Канаді. Реко-
мендації Інституту гідробіоло-
гії, що був провідною в СРСР 
установою з вивчення про-
блеми цвітіння води, особис-
тий авторитет його керівника, 
яким і був Олександр Вікторо-
вич, виступи стурбованої гро-
мадськості змусили вище ке-
рівництво країни, уряд тодіш-
ньої УРСР відмовитися від 
планів подальшого зарегулю-
вання великих річок, зокрема 
Десни, перегородження дам-
бами Дніпро-Бузького лима-
ну та Керченської протоки (як 
у воду дивилися), будівництва 
каналу Дунай — Дніпро. 

Тоді активна аргументова-
на позиція вчених урятувала 
від затоплення й засолення 
сотні тисяч гектарів родючих 
земель Чернігівщини, Одещи-
ни, Миколаївщини, Херсонщи-
ни, зберегла для сучасників 
унікальні природні комплекси. 

На жаль, далеко не всі роз-
робки вдалося втілити в жит-
тя, запобігти негативним еко-
логічним змінам і їх наслід-
кам. Безвідповідальність за 
майбутнє країни, великі гро-
ші, свавілля на місцях і без-
карність стали продовженням 
колишніх «будов комунізму», 
коли річкам і озерам було за-
вдано найбільшої шкоди. 

Нині про життя й наукову ді-
яльність академіка Топачев-
ського перехожим нагадує від-
крита нещодавно скромна ме-
моріальна дошка на фаса-

ді будинку по столичній вули-
ці Прорізній, 10, де у 1965—
1975 роках він жив і працю-
вав. З’явилася вона за сприян-
ня Національної академії наук, 
де й досі працюють учні й по-
слідовники великого вченого. 

Нагадувати історію слід хоч 
би тому, щоб бачити майбут-
нє. Пам’ятати про розроб-
ки попередників, що заклали 
фундамент сучасної гідробіо-
логії, без розвитку якої важ-
ко уявити сучасну Україну, 
— означає виховувати нових 
учених. І вони, на щастя, є, 
генерують нові ідеї, не лише 
фіксуючи негативні зміни, а й 
сигналізуючи про них владі й 
суспільству. А ось як скорис-
татися цими сигналами, спря-
мувати їх на користь країні, 
хоч як банально це звучить, 
залежить від кожного з нас. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +1    -4 +6  +11
Житомирська +2    -3 +6  +11
Чернігівська +1    -4 +6  +11
Сумська +1    -4 +5  +10
Закарпатська 0    +5 +11  +16
Рівненська -2    +3 +7  +12
Львівська -1    +4 +9  +14
Івано-Франківська -1    +4 +9  +14
Волинська -2    +3 +7  +12
Хмельницька -2    +3 +8  +13
Чернівецька -1    +4 +9  +14
Тернопільська -2    +3 +8  +13
Вінницька +2    -3 +7  +12

Oбласть Нiч День

Черкаська +1    -4 +6  +11
Кіровоградська +1    -4 +7  +12
Полтавська +1    -4 +6  +11
Дніпропетровська +1    -4 +7  +12
Одеська 0    +5 +10  +15
Миколаївська -2    +3 +9  +14
Херсонська -2    +3 +8  +13
Запорізька +2    -3 +8  +13
Харківська +1    -4 +5  +10
Донецька +2    -3 +7  +12
Луганська +1    -4 +5  +10
Крим +2    +7 +10  +15
Київ -1    +1 +7    +9

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

6..11
1..-4

5..10
1..-4

7..12
1..-4

9..14
-2..3

9..14
-1..4

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) наступних активів,  

що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».
F03GL36773 125 років НТУ ХПИ (мельхіор) — 2 шт., Водолійчик (Срібло), 

Рік Бика (Срібло), Дівчатко (Срібло), Монастир Сурб Хач (Срібло), Паралель-
ні бруси (Срібло), Рак (Срібло), Синагога в Жовкві (Срібло), Ягнятко (Срібло), 
Сувенірна банкнота з срібла номіналом 200 грн (Срібло) — 2 шт., Сувенірна 
срібна гривня (Срібло)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_-novyy/190156/index.php?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
26.11.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-
ону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з 
розглядом кримінального провадження за обвинуваченням Іоргова 
Миколи Васильовича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258 ч. 3 КК Украї-
ни, викликає обвинуваченого Іоргова Миколу Васильовича. Судове 
засідання відбудеться 12 листопада 2018 року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітополь-
ська, 172, каб. № 27. В разі неявки у судове засідання відповідача 
слухання справи відбудеться  за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Які велетні відвідували Коржовий Кут?
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Ви впевнені, 
що нашу планету в давні ча-
си населяли прибульці? НЛО 
та інші нерозгадані таємниці 
в аблять вас? Може, не варто 
йти в гори Перу до міста Ма-
чу-Пікчу, в Долину Царів у Гі-
зі в Єгипті? Треба лише поїха-
ти до Уманського району в се-
ло Коржовий Кут — там мо-
жете доторкнутися до часів, 
коли води Світового океану 

омивали містичну Атлантиду. 
У цьому селі у гранітній скелі 
знайдено відбитки ніг. Але ж 
перші люди тут з’явилися ли-
ше близько 40 тисяч років то-
му, а граніт у цих місцях за-
стигав понад 5 мільйонів ро-
ків тому. Ось де загадка для 
любителів усього незвично-
го і таємничого. Тутешні селя-
ни впевнені в чудодійній силі 
своєї місцевості й використо-
вують феномен як оздоровни-
цю і… досить ефективний ви-
тверезник. 

Цими днями Черкаська 
облдержадміністрація роз-
почала співпрацю з проек-
том «Знайдено в Україні», 
який розвиває й популяри-
зує український туризм. Про 
перші знахідки всеукраїн-
ського проекту в області вам 
розкажуть у департаменті 
регіонального розвитку обл-
держадміністрації. Наприкін-
ці жовтня проект уже знахо-
див цікаві туристам місця в 
Тальнівському та Умансько-
му районах.

«Знайдено в Україні» — од-
на з найбільших у країні плат-
форм з туризму і не тільки. 
Тут цікаво розповідають про 
місця, людей, міста, готелі, 
їжу й товари. Черкащина — 
це не лише земля Богдана і 
Тараса. Тут багато всього не-
звіданого, і тому не менш ціка-
вого. А ще тут живуть неймо-
вірні люди. Згаданий проект 
дасть змогу виявити слабкі й 
сильні сторони туризму в краї. 
Щоб про сильні розповісти, а 
зі слабких зробити висновки.

Cтуденти проектують 
пам’ятник учасникам АТО

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ШАНА. На Харківщині роз-
почато обласний відкритий 
студентський конкурс на кра-
щу проектну пропозицію па-
м’ят ника захисникам України 
(учасникам АТО/ООС). Його 
проводять з ініціативи Харків-
ського університетського кон-
сорціуму та ради ректорів за-
кладів вищої освіти Харків-

ської області за підтримки Хар-
ківської облдержадміністрації.

На установчій нараді-се-
мінарі, яка відбулася на базі 
Харківської державної акаде-
мії дизайну та мистецтв, орга-
нізатори й учасники конкурсу 
обговорили його умови, а та-
кож практичну реалізацію про-
ектів-переможців. Голови й 
заступники голів райдержад-
міністрацій регіону, представ-
ники департаменту архітекту-

ри та містобудування й депар-
таменту науки і освіти Х ОДА, 
викладачі, співробітники і сту-
денти базових навчальних за-
кладів конкурсу — Харків-
ського національного універ-
ситету міського господарства 
ім. О.М. Бекетова, Харківсько-
го національного університе-
ту будівництва і архітектури, 
Харківської державної акаде-
мії дизайну і мистецтв — вирі-
шили, що пам’ятники за трьо-

ма проектами, які переможуть 
у конкурсі, встановлять у Вов-
чанському районі, Краснокут-
ську і Чугуєві.

У нараді взяли участь чле-
ни Харківської обласної гро-
мадської організації «Спілка 
ветеранів АТО», працівники 
Харківського обласного вій-
ськового комісаріату та пред-
ставники громадськості. Під-
сумки конкурсу буде повідо-
млено у лютому 2019 року.

Портретна 
галерея героїв

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБЛЕСТЬ. Майстри пензля Сумської обласної організа-
ції Національної спілки художників України передали цен-
тру обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та 
членів їхніх сімей картини, які малювали зі світлин військо-
вослужбовців.

Свого часу цю виставку експонували в міській галереї до 
Дня Незалежності України, а відтепер портрети стали влас-
ністю центру. Як повідомив його директор Олександр Морд-
ванюк, картини стануть основою галереї, яку буде відкри-
то в холі і з якою зможуть ознайомитися всі відвідувачі. Де-
які учасники АТО забажали взяти свої портрети на пам’ять, 
як підполковник Євген Зінов’єв. Він подякував усім, хто до-
лучився до творчої роботи, і наголосив на важливості такої 
ініціативи.

Природу не можна перевернути догори дригом 
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