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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 грудня 2018 року
USD 2797.5656 EUR 3176.3560 RUB 4.1865 / AU 345821.07 AG 4069.06 PT 224924.27 PD 347737.40

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:   
   «Об’єднавчий Собор, 

який має проголосити 
створення автокефальної 

помісної православної 
церкви, відбудеться  
15 грудня 2018 року  

в соборі святої Софії».

У ПАРЄ збирають 
підписи за нові санкції   

ПРОТИДІЯ. Українська делегація наполягатиме, щоб на січне-
вій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи було проведено 
спеціальні дебати, присвячені воєнній агресії Росії проти україн-
ських суден у Керченській протоці, повзучій анексії Росією Азов-
ського моря і Керченської протоки та негайному звільненню вій-
ськовополонених. Наші депутати намагаються максимально вико-
ристати спілкування з колегами в кулуарах і перервах для доне-
сення інформації про загострення ситуації в регіоні. Уже розпоча-
то збирання підписів на підтримку цієї ініціативи серед парламен-
таріїв інших країн.

Родини моряків зустрілися з послом США в Україні Марі Йова-
нович, повідомляє Укрінформ. Вони передали лист американсько-
му уряду із проханням пліч-о-пліч з українською владою бороти-
ся за звільнення хлопців. На жаль, військовополоненим досі не 
вдалося передати листи підтримки від родин і домогтися допус-
ку наших дипломатів. Ірина Геращенко подякувала світу за ува-
гу до військовополонених і наголосила, що очікує жорстких дій за-
для тиску на РФ для звільнення моряків та інших бранців Кремля. 

212,5 млрд грн
сягнули доходи місцевих бюджетів  

за 11 місяців 2018 року. Це на 10,7% 
більше, ніж за весь минулий рік

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ. «Урядовий кур’єр» вітає військовослужбовців 
із професійним святом!

У бойовій готовності

Президент про наближення омріяної багатьма 
поколіннями українців історичної події

Перший етап завершено вдало 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Календарний графік нової хвилі децентралізації  
в уряді розраховують пройти за 600 днів

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

У п’ятницю країна відзначати-
ме День місцевого самовряду-

вання, тож початок тижня прой-
шов саме під цим знаком. Окрім 
спеціалізованого урядового круг-
лого столу, форуму за участю 
перших осіб держави, чимало міс-
ця темі самоврядування й децен-
тралізації було присвячено під 
час учорашнього засідання Кабі-
нету Міністрів.     

Громади отримали значно біль-
ше фінансових ресурсів, узявши 
на себе й більше відповідальнос-
ті у всіх сферах життя. Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
вважає, що економічне зміцнен-
ня громад, їхня фінансова спро-
можність відкриває шлях до 
розв’язання широкого спектра 
проблем і питань їхніх членів, зо-
крема питання безбар’єрності й 
доступу до послуг для осіб з ін-
валідністю. Тож питання політи-
ки щодо цих осіб та запроваджен-

ня нових ініціатив для їхнього со-
ціального захисту в контексті де-
централізації стало однією з тем 
роботи уряду. 

«Питання людей з інвалідніс-
тю можна й треба вирішувати 
спільно, — наголосив Володи-
мир Гройсман. — Усе середови-
ще має бути адаптованим до лю-
дей з інвалідністю. І це питання 
не якогось майбутнього. Це пи-
тання сьогодення. Нові будин-
ки, дороги, магазини будують у 
громадах. І важливо, щоб буді-

вельники зводили нормальний 
об’єкт. Щоб дитинка, яка не мо-
же пересуватися самостійно, мо-
гла приїхати до школи, відвіду-
вати класи, їдальні, санвузол. 
Головне — розуміння проблем. 
А наше завдання полягає в тому, 
щоб витягти людей з інвалідніс-
тю з їхніх чотирьох стін».

Прем’єр-міністр нагадав про 
необхідність матеріального забез-
печення осіб з інвалідністю, ска-
сування безглуздих вимог зокре-
ма щодо підтвердження інвалід-

ності, а також підвищення пенсій 
для таких співгромадян. Говорячи 
про результативність роботи вла-
ди в контексті розв’язання про-
блем людей з інвалідністю, Воло-
димир Гройсман згадав добрим 
словом роботу урядового уповно-
важеного Раїси Панасюк. Саме 
вона своєю наполегливістю пере-
конала урядовців у необхідності 
багатьох доленосних рішень, зо-
крема змін державних буді-
вельних норм у бік комфор-
ту й безбар’єрності. 2

4 - 8До Дня Збройних сил України читайте розповіді  
про наших захисників 
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ДОКУМЕНТИ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Ко-
струбицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за від-
сутності обвинуваченого (in absentia) у порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачений 
Кострубицький Олексій Олександрович, 24.08.1978 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  
в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до су-
ду на 09.00 год. 12 грудня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК 
України викликається 11.12.2018 р. об 11.00 год. до Ди-
митровського міського суду Донецької області (адре-
са розташування: м. Мирноград Донецької області, вул. 
Центральна, 73, зал №1) для участі в судовому засіданні, 
в статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні 
№ 22015050000000425 від 26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. З моменту опублікування повістки про виклик, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. 
Обвинувачений у кримінальному провадженні Юхимук Рус-
лан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) ви-
кликається на 13 грудня 2018 року о 09.00 годині до суду,  
каб. № 312, для участі в розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Тараненка Олексан-
дра Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 10 грудня 2018 
року о 15.30 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

Суддя С. В. Кулик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федо-
ренка С.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Федорен-
ко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіїв-
ка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 11.00 
год. 12 грудня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для 
участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне прова-
дження № 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна 
Максима Сергійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сер-
гійовича в судове засідання на 11 грудня 2018 року об 11 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повістка про виклик обвинуваченого для здійснення 
спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає як обвинуваченого Храменкова Ро-
мана Олександровича, 10.03.1978 р.н., який зареє-
стрований в м. Єнакієве Донецької області, вул. Єр-
мішина, буд. 38, кв. 52, у судові засідання, призна-
чені на 13 грудня 2018 року о 13 годині 30 хвилин, 
28 січня 2019 року на 09 годину по кримінальному 
провадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, буд. 231, каб. 7.

Головуючий у справі — суддя Т. В. Пустовойт

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року на-
родження, яка проживає за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, 36/15, у порядку  
ч. 3 ст. 323 КПК України викликається 10.12.2018 р.  
о 15.30 год. до Димитровського міського суду Донецької 
області (адреса розташування: м. Мирноград Донецької 
області, вул. Центральна, 73, зал №1) для участі в судо-
вому засіданні в статусі обвинуваченої в кримінальному 
провадженні № 42016050000000653 від 25.07.2016 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування по-
вістки про виклик, обвинувачена вважається належним 
чином ознайомлена з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

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

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

Згідно з Протоколом Загальних зборів учасників № 14 ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУП» від 16.11.2018 р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (49101, Дніпропетровська обл., м. Дні-
про, вул. Михайла Грушевського, буд. 4 А, оф. 12, код ЄДРПОУ 39096973) шляхом йо-
го ліквідації в добровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено Коп-
тєєву Євгенію Іванівну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Згідно з Протоколом Загальних зборів учасників № 12 ТОВ «Книжкова Біржа» від 
01.11.2018 р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Книжкова Біржа» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володи-
мира Мономаха, буд. 17-А, оф. 37, код ЄДРПОУ 38997913) шляхом його ліквідації в 
добровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено Міхновського Ігоря 
Анатолійовича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публіка-
ції даного оголошення.

Втрачене свідоцтво 
про виключення із Суднової книги 
України від 11.04.2014 р. № 000933 
на судно «Крим» з реєстраційним 

бортовим номером УЗВ-952-К, 
судновласник Махінько Едуард Максович, 

вважати недійсним.

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: F11GL38094- F11GL38095
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: 23.01.2019

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/40732-asset-sell-id-186095

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: F11GL38103- F11GL38194
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:  24.01.2019

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/40768-asset-sell-id-186525

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, №157) розглядає кри-
мінальне провадження № 233/261/18 за обвинуваченням Красовського 
Сергія Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій 
Сергійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, викли-
кається до суду на 14.30 год. 10 грудня 2018 року, для участі в судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні суду (корп. № 1, каб. № 9).

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя B. C. Мартиненко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 1005 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від  5 грудня 2014 р. № 726 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» (Офіцій-
ний вісник України,  2015 р., № 14,  ст. 358,  № 70,  ст. 2305;  2016 р.,  № 26,  
ст. 1021) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 листопада 2018 р. № 1005

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 грудня 2014 р. № 726
1. В абзацах другому і третьому пункту 1 постанови слова «вищого навчаль-

ного закладу» замінити словами «закладу вищої освіти».
2. У Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи та по-

рядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених зазначе-
ною постановою:

1) у назві та тексті Методичних рекомендацій слова «вищий навчальний за-
клад» у всіх відмінках замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідно-
му відмінку;

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові на-

вчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), 
мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до кандидатів на 
посади керівників відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання) та порядку їх призначення.»;

3) доповнити Методичні рекомендації пунктом 21 такого змісту:
«21. Засновник може призначати виконувача обов’язків керівника закладу 

вищої освіти з моменту утворення вакантної посади до обрання та/або призна-
чення керівника в установленому законом порядку.»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяці до 

закінчення строку контракту особи, яка займає посаду керівника, або протя-
гом тижня з дня утворення вакантної посади публікується засновником у газе-
ті «Освіта України» або в офіційному друкованому виданні засновника (засно-
вників) та розміщується на його веб-сайті (у разі наявності) і офіційному веб-
сайті закладу вищої освіти.»;

5) пункт 10 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами тако-
го змісту:

«копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому 

така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій пові-
домляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені части-
ною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за 
формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження 
перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до 
зазначеного Закону;».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
6) абзац четвертий пункту 11 після слів «цих Методичних рекомендацій» до-

повнити словами «, крім оригіналу довідки про результати перевірки, передба-
ченої Законом України «Про очищення влади»;

7) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

«Під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до ке-
рівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту», засновник на підставі копії трудової книжки претендента та наданих 
ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про вне-
сення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомос-
тей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосу-
вання до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених частиною пер-
шою, пунктами 1—8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої стат-
ті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності 
претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена части-
ною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених час-
тиною першою, пунктами 1—8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини чет-
вертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенден-
ту у подальшій участі у конкурсі.»;

8) у пункті 16 слова «не пізніше ніж за десять календарних днів до дати про-
ведення виборів» виключити;

9) абзац четвертий пункту 18 доповнити реченням такого змісту: «У разі ко-
ли в закладі вищої освіти немає студентів, виборні представники обираються з 
числа інших здобувачів вищої освіти.»;

10) в абзаці четвертому пункту 24 слово «звільняються» замінити словами 
«можуть звільнятися»;

11) пункт 28 доповнити реченням такого змісту: «Організаційний комітет по-
винен невідкладно надати засновнику інформацію про зняття кандидатури.»;

12) пункт 29 після слів «структурного підрозділу» доповнити словами «у ра-
зі її наявності»;

13) абзац другий пункту 34 після слова «представника» доповнити словом 
«(представників)»;

14) пункт 37 викласти в такій редакції:
«37. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за 

умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Перелік таких 
документів затверджується організаційним комітетом. Особа, яка отримує бю-
летень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища 
підпис.»;

15) абзац другий пункту 38 після слів «одного кандидата» доповнити слова-
ми «або не підтримувати жодного»;

16) третє речення пункту 42 викласти в такій редакції: «Окремо робляться та-
блички з написом «Не підтримую жодного» та «Недійсні».»;

17) у пункті 49 слова «та веб-сайті засновника» виключити;
18) пункт 50 викласти в такій редакції:
«50. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав 

більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення 
про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календар-
них днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру вибо-
рів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний 
після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосуван-
ня включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість 
голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за 
кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою 
кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору 
кандидата, який братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення 
міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.»;

19) доповнити Методичні рекомендації пунктом 501 такого змісту:
«501. У другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одер-

жав на виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голо-
суванні.»;

20) пункт 51 викласти в такій редакції:
«51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:
участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;
у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 

відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах.».
3. У типовій формі контракту з керівником державного вищого навчального 

закладу, затвердженій зазначеною постановою:
1) у назві та тексті типової форми слова «вищий навчальний заклад» у всіх 

відмінках замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку;

2) у підпункті 6 пункту 5 слова «навчального процесу» замінити словами 
«освітнього процесу»;

3) у пункті 6:
у підпункті 2 слово «перепідготовку,» виключити;
у підпункті 9 слова «навчального процесу» замінити словами «освітнього 

процесу»;
підпункт 15 викласти в такій редакції:
«15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечен-

ня виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення 
фінансового контролю, та їх територіальних підрозділів;»;

доповнити пункт підпунктами 29—31 такого змісту:
«29) умови для здійснення відкритого контролю за діяльністю закладу ви-

щої освіти, а також умови для діяльності органів громадського самоврядуван-
ня закладу вищої освіти;

30) запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками освіт-
нього процесу та притягнення їх до академічної відповідальності;

31) розроблення, впровадження та застосування в освітньому процесі по-
рядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчеснос-
ті в закладі вищої освіти.»;

4) підпункт 4 пункту 7 після слова «дисциплінарної» доповнити словами «та 
академічної»;

5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
«Відпустка погоджується із засновником.»;
6) пункти 17, 18 і 20 виключити;
7) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 15 слово і цифри «статтею 39» за-

мінити словами і цифрами «статтями 38 і 39».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 листопада 2018 р. № 894-р 
Київ

Про внесення змін до переліку земельних 
ділянок, які можуть бути відчужені разом 

з розташованими на них об’єктами 
нерухомого військового майна

Внести до переліку земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з 
розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, затверджено-
го розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 926, 
зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із змінами, що вносяться урядовим розпорядженням, можна ознайомитися  
на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 листопада 2018 р. № 899-р 
Київ

Про затвердження додаткового переліку  
боєприпасів, що підлягають утилізації

1. Затвердити додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, 
згідно з додатком.

2. Міністерству оборони забезпечити проведення утилізації боєприпасів, 
включених до затвердженого цим розпорядженням додаткового переліку, в 
межах передбачених у державному бюджеті із зазначеною метою видатків.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із додатковим переліком боєприпасів, що згідно із розпорядженням уряду 
підлягають утилізації, можна ознайомитися на сайті «УК».
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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
F22GL37769 Права вимоги за договором кредиту №262 від 28.09.2007
F22GL37770 Права вимоги за договором відновлювальної кредитної лінії №1/1/2008 від 15.01.2008
F22GL37771 Права вимоги за договором поновлювальної кредитної лінії №82 від 15.05.2007
F22GL37772 Права вимоги за договором кредитної лінії №2803/11 від 28.03.2007
F22GL37773 Права вимоги за договором кредиту №205 від 21.11.2007
F22GL37774 Права вимоги за кредитним договором №116 від 29.08.2008
F22GL37775 Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №О/09-08 від 03.06.2008
F22GL37776 Права вимоги за договором кредитної лінії №285 від 25.07.2007
F22GL37777 Права вимоги за договором кредиту №135 від 16.01.2007 
F22GL37778 Права вимоги за договором кредиту №14/11 від 14.03.2011
F22GL37779 Права вимоги за кредитним договором про відкриття поновлювальної кредитної лінії №100 від 30.09.2008
F22GL37780 Права вимоги за договором кредиту №5 від 18.01.2008

F22GL37781 Права вимоги за договором про надання кредиту на умовах овердрафту з використанням корпоративної картки  
НСМЕП №990217676 ОК від 21.08.2008

F22GL37782 Права вимоги за договором кредиту №112 від 17.08.2005, за договором кредиту №105 від 21.07.2005  
та за договором кредиту №101 від 17.05.2005

F22GL37783 Права вимоги за кредитним договором №273/08 від 08.05.2008, за договором кредиту №647 від 16.04.2007  
та за кредитним договором №376/08 від 15.07.2008 

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону

Детальна інформація щодо лота

Перші відкриті торги (аукціон) — 21.12.2018

www.prozorro.sale 

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

СУДОВА ПОВІСТКА 
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 19.12.2018 р., 
20.12.2018 р., 22.12.2018 р. о 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. На-
бережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби наро-
дів, 6/18, для участі в розгляді кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, 
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду 
за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі в розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
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.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Оголошення
про проведення відкритих торгів  

(голландського аукціону) з продажу майна   
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

«РЕАЛ БАНК» 

Номер лота: F69GL38214, F69GL38215
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Майнові права, які виплива-
ють з цінних паперів в кіль-
кості 2 позиції 

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік органі-
заторів відкритих торгів (аук-
ціонів): http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Дата проведення аукціону: 21.12.2018
Час проведення аукціону: Точний час початку проведен-

ня відкритих торгів  
(аукціону)/електронного  
аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті:  
http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація  
щодо лота (параметри,  
забезпечення,  
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення 
про проведення аукціону,  
розміщене на веб-сайті  
Фонду: http://www.fg.gov.ua/
not-paying/liquidation/ 
55-real-bank/ 
40737-asset-sell-id-186102

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуден-
ко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне су-
дове провадження № 325/371/17 щодо обвинуваль-
ного акта, складеного за результатами спеціального 
досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинува-
ченням Калініна Олексія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні Центрального районного суду м. Миколає-
ва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12,  
каб. 6 (засоби зв’язку — 0512-53-31-06, електронна 
адреса: inbox@ct.mk.court.gov.ua) о 14 год. 00 хв. 25 
січня 2019 року, о 14 год. 00 хв. 1 лютого 2019 року 
та о 14 год. 00 хв. 8 лютого 2019 року, викликаєть-
ся обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 
серпня 1984 року народження, громадянин України, 
останнє відоме місце проживання в Україні: м. Мико-
лаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого обов’язкова. У разі наявності 
поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний зазда-
легідь повідомити суд про неможливість з’явлення 
та про поважні причини неявки.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який 

народився 16 травня 1981 року, зареєстрований за 
адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, кв. 304, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 19.12.2018 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володими-

рович, 23.02.1977 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 14 
год. 00 хв. 11.12.2018 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, 2 поверх, каб. 204, суддя Антонюк О. В.,  
тел. (0382) 67-15-64, для проведення підготовчого 
судового засідання в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Ленінський районний суд м. Миколаєва в спеціаль-
ному судовому провадженні відповідно де вимог ч. 3  
ст. 323 КПК України викликає в судове засідання Ніко-
нова Дмитра Вікторовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110, ст. 293, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер Ларису Віленів-
ну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, Павлову Ганну Володимирівну, обви-
нувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, 
ст. 293 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2019 року о 
09.30 годині, 18 січня 2019 року о 09.30 годині за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає 
на 22.01.2019 року о 10 год. 00 хв. відповідачів Квят-
ковську Надію Григорівну та Квятковську Людмилу 
Станіславівну по справі за позовом Мітіна Євгена Ва-
димовича до Квятковської Надії Григорівни, Квятков-
ської Людмили Станіславівни про визнання осіб та-
кими, які втратили право користування житловим 
приміщенням.

Відповідачі викликаються в судове засідання, у 
разі неявки справа розглядатиметься в їхню відсут-
ність.

Суддя І. О. Макаренко

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Адаменко Олену Григорівну, 
06.08.1968 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Адамен-
ко Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що судовий розгляд кримінального прова-
дження відбудеться 17.12.2018 р. о 15.00 год. у при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 17.12.2018 р. 
о 10.00 год. у приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M. 

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.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича, 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Гри-
горова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 17.12.2018 р. об 11.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я.Коласа, 27А.

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 Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сокола Віктора Степанови-
ча, 18.10.1961 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Ві-
ктора Степановича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що судовий розгляд відбудеться 17 груд-
ня 2018 р. о 16.00 год. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03148,  
м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M. 

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.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Рябкова Олександра Павло-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 17.12.2018 р. о 10.15 год. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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 Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойло-
вої Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 17.12.2018 р. о 09.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.  

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Оздоба М. О.

АСОЦІАЦІЯ «КИЇВСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ АЛЬЯНС» 
(код ЄДРПОУ 39962118), 02091, м. Київ, вулиця 
СЛАВГОРОДСЬКА, будинок 23, повідомляє про скли-
кання загальних зборів Засновників Асоціації 20 
грудня 2018 р. о 10 год. 00 хв. 

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів 

Засновників Асоціації.
2. Про звільнення директора Асоціації Яценко К. В. 

за власним бажанням.
3. Порушення процедури ліквідації Асоціації.
4. Про визначення та уповноваження представни-

ка Асоціації «Київський туристичний альянс» (код 
ЄДРПОУ 39962118), на звернення до реєструючого 
органу в зв’язку із прийнятими змінами із правом ви-
дачі довіреності.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вули-
ця СЛАВГОРОДСЬКА, будинок 23.

Реєстрація учасників зборів: 20 грудня 2018 року з 
09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення 
зборів. При реєстрації необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам Засновників — до-
ручення Засновника, оформлене відповідно до чин-
ного законодавства.

Відкриття зборів: о 10 год. 00 хв. 20 грудня 2018 
року. Ознайомлення з матеріалами зборів — м. Ки-
їв, вулиця СЛАВГОРОДСЬКА, будинок 23, щоденно з 
09.00 до 18.00 год. У день проведення загальних збо-
рів — за місцем їх проведення. Телефон для довідок:  
067 955 08 43.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної 
Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 17.12.2018 р. о 09.10 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Оздоба М. О.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Гавриленко Андрій 

Олександрович, 10.12.1989 року на-
родження, за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке від-
будеться 20.12.2018 року о 14 годині 30 
хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

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

провадження 
Обвинувачений Жигайлов Мико-

ла Володимирович, який народив-
ся 02.05.1975 року, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ві-
льямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке від-
будеться 20.12.2018 року о 14 годині 30 
хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинувачених  
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олек-

сійович, який народився 20 липня 1970 ро-
ку, проживає за адресою: м. Одеса, пров. 
Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений 
Культа Станіслав Олегович, який народив-
ся 27 січня 1989 року, проживає за адре-
сою: м. Одеса, просп. Академіка Глуш-
ка, 1, корп. В, кв. 32, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
каються в судове засідання, яке відбудеть-
ся 19.12.2018 року о 15 годині 00 хвилин у 
залі судових засідань №231 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

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

провадження 
Обвинувачений Якименко Олек-

сандр Іванович, який народився 5 груд-
ня 1950 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Миколаївська доро-
га, 32-Б, 2-га Садова, 28, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке від-
будеться 19.12.2018 року о 12 годині 00 
хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя В. М. Попревич
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

У Миколаєві увічнили бійця АТО
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Миколаєві від-
крито меморіальну дошку на 
честь Євгена Полякова, який 
під час АТО загинув, захища-
ючи незалежність держави. 
Меморіальну дошку встано-
вили на будинку на проспекті 
Героїв України, 21, де жив во-
їн. У заході взяли участь пред-
ставники влади, бойові по-
братими, мати, дружина й ді-
ти героя. Євген Поляков до-
бровольцем пішов захища-
ти Україну 2014-го. Служив 
у 93-й окремій механізованій 
бригаді, обіймав посаду стар-
шого навідника. Євген брав 

участь в обороні донецького 
аеропорту, провів там дві ро-
тації. Далі без ротацій, із ко-
роткочасною відпусткою, брав 
участь у боях за Авдіївку, бі-
ля шахти «Бутівка» в умовах, 
коли ворог обстрілював що-
півгодини. Життя Героя обі-
рвалось 11 липня 2015 року, 
Євген Поляков зазнав оскол-
кового поранення в серце під 
час мінометного обстрілу те-
рористами ротного опорного 
пункту біля шахти «Бутівка». 

Указом Президента Укра-
їни від 25 грудня 2015 ро-
ку за особисту мужність і са-
мовідданість, виявлені у за-
хисті державного сувереніте-
ту та територіальної ціліснос-

ті України, високий професі-
оналізм, вірність військовій 
присязі Євгена Полякова на-
городжено орденом «За муж-
ність» III ступеня (посмертно), 
нагрудним знаком «За оборо-
ну донецького аеропорту» та 
медаллю «Захисник України» 
(посмертно). 

Як зазначив на мітингу на 
честь відкриття меморіальної 
дошки Миколаївський місь-
кий голова Олександр Сєн-
кевич, Євгенові вічно буде 22 
роки. Він залишиться в нашій 
пам’яті хлопцем, який любив 
Батьківщину і без вагань став 
на її захист. Учасники заходу 
вшанували пам’ять Героя хви-
линою мовчання.

Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Художницю надихнула 
творчість Олеся

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Сумському обласному художньому музеї іме-
ні Н. Онацького відкрили виставку робіт художниці Ганни Сер-
геєвої, яку авторка присвятила 140-річчю з дня народження ви-
датного поета-лірика земляка — уродженця міста Білопілля 
Олександра Олеся. В експозиції майже 30 живописних олійних 
і акрилових, а також графічних робіт в авторській техніці на тка-
нині, над якими майстриня працювала майже 20 останніх років. 

За словами худож-
ниці, її завжди нади-
хала лірика видатного 
поета, в якій тісно пе-
реплетені соціальні, ін-
тимні, пейзажні моти-
ви. За кожним рядком 
— і радість, і журба, бо 
доля була не вельми 
прихильною до митця. 
Тож виставковий вер-
нісаж можна вважа-
ти живописним та гра-
фічним відображенням 
поетичного світу Олек-
сандра Олеся.

До слова, попередню 
виставку подружжя 
Сергеєвих влаштовува-
ло з нагоди 120-ї річниці 
із дня народження улю-
бленого поета.

Як жити далі, 
вирішуємо ми самі
ПЕРЕМОЖЦІ. Учасниця «Ігор нескорених» з Волині Майя Москвич 
внесла у скарбницю здобутків України дві золоті медалі

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Спочатку спорт став для 
неї містком між війною 

і мирним життям. Участь 
в «Іграх нескорених» дала 
змогу боротися з відчут-
тям поразки, яке виникло 
після повернення зі схо-
ду. А два «золота» в Сіднеї 
стали заслуженою наго-
родою завдяки зусиллям, 
яких доклала ця дівчина 
під час підготовки до зма-
гань, і яскравим прикла-
дом того, що успіх прихо-
дить до тих, хто не здаєть-
ся в боротьбі із собою та 
світом.

Майю Москвич на Воли-
ні знають давно, бо дівчи-
на завжди вирізнялась ак-
тивною життєвою пози-
цією. Майже десять років 
тому вона вступила в об-
ласну Всеукраїнську мо-
лодіжну громадську ор-
ганізацію «Національний 
альянс», а навесні 2013-го 
очолила її на два роки. Ко-
ли в Україні почалася Ре-
волюція гідності, Майя бу-
ла у вирі подій — і на Май-
дані у Києві, і в переломні 
моменти в рідному Луць-
ку. В її біографії того пе-
ріоду кілька криміналь-
них справ за «грубе пору-
шення громадського по-
рядку». Через активну 
участь в акціях протесту 
на підтримку євроінтегра-
ції у грудні 2013-го суд по-
становив два місяці носи-
ти їй електронний браслет 
за те, що забрала із при-
міщення облради три фо-
тозображення тодішньо-
го президента Януковича. 
«Спочатку мене впізнава-
ли як дівчинку, яка пере-
вернула портрет», — роз-
повідає Майя.

У серпні 2014-го вона 
пішла на війну. Доброволь-
цем. Як зізнавалася зго-

дом, то було найлегше її рі-
шення, бо не могла стояти 
осторонь, вважала за честь 
докласти власних зусиль 
до перемоги і мріяла вста-
новити над Донецьком 
український прапор. 

За майже три роки Май я 
Москвич служила в ба-
тальйонах Національної 
гвардії України імені гене-
рала Кульчицького, «Гар-
пун» і полку поліції осо-
бливого призначення «Ми-
ротворець». Звільнилася 
восени 2017 року за станом 
здоров’я — далися взнаки 
і постійна перевтома, і но-
сіння бронежилета, і на-
слідки контузії. Хоч, за її 
словами, було вигорання, 
навіть відчай, бо ворога не 
подолано. 

А ще служба дала змо-
гу зрозуміти, що дівчи-
на готова заснувати влас-
ний бізнес. І не гаючи ча-
су восени 2017-го на 25 со-

тках бабусиного городу 
Майя посадила часник. Він 
не потребує постійного до-
гляду, але врожай дає до-
брий. І хоч це були перші 
кроки в сільськогосподар-
ському бізнесі, вона мріє 
рости в цьому напрямі. За 
освітою вона економіст. 

А навесні 2018-го Майя 
Москвич для власної ре-
абілітації вирішила взяти 
участь в «Іграх нескоре-
них». Лук у руки вперше 
взяла у березні, але піс-
ля кількох спроб засум-
нівалася, чи варто продо-
вжувати, бо боліла спи-
на. На перших тренуван-
нях стріли летіли у чужі 
мішені, однак праця і на-
полегливість зробили своє 
— Майя виграла націо-
нальні змагання, її обра-
ли до складу національ-
ної збірної й уже восени 
до Сіднею проводжала вся 
Волинь.

Про дві золоті медалі, 
особисту і командну, за-
войовані на «Іграх неско-
рених», дівчина жартома 
каже, що то перестарали-
ся ті, хто за неї молився. А 
перемогу присвятила тим, 
хто залишився живий піс-
ля Майдану і війни. «Чому 
хтось загинув, а я лишила-
ся жити? Це не нам вирі-
шувати! Але як жити да-
лі — вирішуємо с аме ми!» 
— впевнена нескорена во-
линянка.

Після повернення зі зма-
гань поклала медалі в шух-
ляду і замість відпочин-
ку вдруге посадила часник. 
Читає мотиваційні лекції. 
Живе і своїм прикладом 
надихає інших. А ще мріє 
про завершення війни пе-
ремогою і власний лук для 
тренувань. Майя Москвич 
не з тих, хто тільки загадує 
бажання, а з тих, хто напо-
легливо прямує до мети.

Майя Москвич мріє про власний лук для тренувань
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