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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖОН ГЕРБСТ: 
«Кремль не виграє  

війни в Україні.  
Там змушені будуть 
укласти мир, який 

головним чином 
відповідатиме 

позиції України  
і країн Заходу».

Прощавай,  
«великий договоре»

НАРЕШТІ! Верховна Рада ухвалила Закон «Про припинення дії 
Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною 
і Російською Федерацією», внесений Президентом. Його підтрима-
ли 277 народних депутатів. По кілька голосів віддали навіть депу-
татські групи «Воля народу» та «Відродження». Повністю проігно-
рував голосування лише Опоблок. 

Тож з 1 квітня 2019 року припиняється чинність так званого ве-
ликого договору з РФ, укладеного 31 травня 1997 року в Києві та 
ратифікованого 14 січня 1998-го. Це зумовлено збройною агресією 
Росії проти України, що становить істотне порушення цього дого-
вору, чого деякі фракції парламенту не можуть усвідомити й досі.  

Припинення чинності договору звільняє Україну від будь-
якого зобов’язання з його виконання і не впливає на її права, 
зобов’язання чи правове становище, що виникли в результаті ви-
конання цього договору до припинення його чинності відповідно до 
статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. 
Документ, повідомляє УНІАН, набирає чинності з дня, наступного 
за днем опублікування. 

17,712 млрд дол. 
становили міжнародні резерви України 
на 1 грудня. Впродовж листопада вони 

зросли на 5,8%

НАЦБЕЗПЕКА. Міністр з питань тимчасово окупованих 
територій Вадим Черниш розповів про методи боротьби  
з пропагандистськими фейками, які масово продукує сусідня 
країна-агресор  

Російський вплив  
на Україну не зменшується, 
лише змінюються форми

Екс-посол США в Україні про силу нашого 
громадянського суспільства й міжнародну підтримку  
в боротьбі проти агресії РФ 
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КОРИСНО ЗНАТИ

«Урядовий кур’єр» дізнався, 
які зміни відбулися в житті 
українців на Херсонщині, 
Запоріжжі та Сумщині після 
введення воєнного стану

АКТУАЛЬНО

ТОП-11 запитань 
та відповідей про 
правила розмитнення 
автомобілів з 
іноземною реєстрацією
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Свято спонукає до роздумів і дій
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Військові підрозділи активно виконують завдання, визначені  
правовим режимом воєнного стану 

Насиченим видався День 
Збройних сил для їх Голов-

нокомандувача й самих військо-
вих. Уранці Президент Петро 
Порошенко взяв участь в уро-
чистому ритуалі на вшануван-
ня пам’яті загиблих українських 

воїнів, який проходив у Залі 
пам’яті на території Міністер-
ства оборони. Президентське по-
дружжя поклало букети квітів 
біля Пам’ятного дзвона. До ньо-
го та стели, в якій вмонтовано 
осколки снарядів, також встано-

вили кошик квітів від Президен-
та України.

Військовослужбовець заго-
ну Почесної варти двічі вдарив 
у дзвін. У Залі пам’яті у Кни-
зі пам’яті перегорнули сторін-
ку на дату 6 грудня з іменами 

загиблих воїнів. Президент та-
кож поклав букети квітів перед 
Книгою пам’яті. Разом з ними 
квіти поклала дружина одного 
із загиб лих цього дня героїв Ні-
на Марценюк. Зала пам’яті — це 
перший і єдиний великий мемо-

ріальний проект в Україні за ро-
ки збройного протистояння ро-
сійській агресії. На її стінах роз-
міщено таблички з прізвищами 
військовослужбовців ЗСУ, 
які загинули впродовж 
1992—2018 років. 
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У провадженні Жовтневого районного суду  

м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-

поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 

провадження за обвинуваченням Пилипенка Анато-

лія Миколайовича у вчиненні кримінального право-

порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, 

який викликається для участі в розгляді криміналь-

ного провадження, яке відбудеться 11.12.2018 року 

о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріу-

поль, пр-т Металургів, 31 (каб. 19/25).

Суддя О. Г. Васильченко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) ви-
кликає КАЛИНУ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА (зареєстрова-
ний за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська,  
буд. 105, кв. 14) по кримінальному провадженню  
№ 591/3415/17 як обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судове засідання, яке від-
будеться 11.12.2018 року о 14.00 годині. Суддя Качаленко Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ков-
зікова Олександра Валентиновича, 15.08.1979 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ковзіков О. В.  
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Шахтна, 26/2) 
викликається на 11.12.2018 року об 11.00 год. до суду,  
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Пугач 
Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсо-
ва, 61) викликається на 11.12.2018 року о 13.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Пе-
ремоги, 6) розглядає кримінальне провадження від-
носно Ликова Сергія Валерійовича, 5 липня 1970 ро-
ку народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258- 3 КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович, остан-
нє відоме місце проживання якого: Донецька об-
ласть, Волноваський район, смт Ольгинка, вули-
ця Тельмана, 46, викликається для участі в розгля-
ді вказаного кримінального провадження на 13 груд-
ня 2018 року о 08.30 годині, кабінет № 204, другий 
поверх.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність на підставі 
документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В. В.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за №42016050000000523 від 15.06.2018 року за об-
винуваченням Романова Романа Миколайовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Миколайо-
вича, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для участі в розгля-
ді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 13 грудня 
2018 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського  
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал судово-
го засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі головуючого 
судді Леміщенко О. О., суддів Орчелота А. В., Мартиненко B. C.

Дзержинський міський суд Донецької області (роз-
ташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) викликає КУЛЕШУ НАТАЛІЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ 
(зареєстрована за адресою: Житомирська об-
ласть, Житомирський район, смт Озерне, вул. Авіа-
ційна, буд. 8, кв. 25) по кримінальному провадженню  
№ 296/7656/16-к як обвинувачену у вчиненні злочину, перед-
баченого за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судове 
засідання, яке відбудеться 11.12.2018 року о 14.00 годині.

Суддя Качаленко Є. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Нє-
мова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Нємов Ю. В. 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, 
1в/26) викликається на 11.12.2018 року о 12.00 год. до суду,  
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгено-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 42016000000002290 віднос-
но БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28  
ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що судовий 
розгляд по суті відбудеться 17.12.2018 р. о 13 год. 
30 хв. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-а.

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 С. І. Дячук

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 17.12.2018 р. о 13.00 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 ви-
кликає як обвинувачену Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000004004 відносно Кіт Мари-
ни Вікторівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопо-
тання про здійснення спеціального судового прова-
дження відбудеться 17.12.2018 р. о 14.00 год. у при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 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.

У провадженні Комінтернівського районного суду 

м. Харкова знаходиться кримінальне провадження 

№ 646/13598/14-к стосовно Плигуна Романа Павло-

вича, 30.09.1988 року народження, обвинуваченого 

у вчиненні кримінального правопорушення, передба-

ченого ч. 2 ст. 314, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Комінтернівський районний суд м. Харкова ви-

кликає Швеця О. О., останнє місце мешкання: м. До-

нецьк, вул. Путилівська, буд. 31, у судове засідан-

ня, яке відбудеться 11 січня 2019 року о 10 годині 00 

хвилин у залі № 2 Комінтернівського районного суду 

м. Харкова за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. 

Справа розглядатиметься суддею Ариничевою С. А.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сторо-
ні) у кримінальному провадженні № 42018130000000371 від 18.10.2018 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, 
ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Коваль-
чук Галина Леонідівна, 20.10.1970 року народження, яка зареєстрова-
на та мешкає за адресою: Луганська область, м. Хрустальний, 2-й Мі-
крорайон, 24, кв. 48.

Для проведення слідчих дій Ковальчук Г. Л. необхідно прибути 
10.12.2018 р. об 11 годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні) 
у кримінальному провадженні № 42018130000000377 від 18.10.2018 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Чаркіна Інга Єв-
генівна, 28.08.1969 року народження, яка зареєстрована та мешкає за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Волкова, 12, кв. 24.

Для проведення слідчих дій Чаркіній І. Є. необхідно прибути 
10.12.2018 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні) 
у кримінальному провадженні № 42018130000000375 від 18.10.2018 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 
ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Степіна Олена 
Сергіївна, 06.12.1978 року народження, яка зареєстрована та мешкає за 
адресою: м. Луганськ, вул. 2-га Кожевна, 93.

Для проведення слідчих дій Степіній О. С. необхідно прибути 
10.12.2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокуратури 
Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

у переговорах з Європейським Союзом  
про внесення змін до Додатка І-А до Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони
1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським Со-

юзом про внесення змін до Додатка І-А до Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в такому складі:

ТРОФІМЦЕВА Ольга Василівна — заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань європейської інтеграції, глава делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного 
права Міністерства юстиції України

ЖЕМОЙДА Олександр Віталійович — генеральний директор Директорату 
стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та 
продовольства України

КАНЦУРОВ Олег Олександрович — Керівник Головного департаменту з пи-
тань економічної політики Адміністрації Президента України

ЛІНІЧЕНКО Денис Володимирович — заступник директора Юридичного де-
партаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

МЕЛЬНИК Олена Володимирівна — заступник начальника управління спів-
робітництва з Європейським Союзом — начальник відділу торговельного спів-
робітництва, аналізу та прогнозування Департаменту міжнародного торговель-
но-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України

ПИСАРЧУК Юрій Миколайович — заступник начальника управління — на-
чальник відділу контролю класифікації товарів управління класифікації товарів 
Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулю-
вання Державної фіскальної служби України

РОЖКОВ Олексій Валерійович — директор Департаменту міжнародного тор-
говельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України

РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович — директор Департаменту 
міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України

САЄНКО Сергій Валерійович — заступник директора Департаменту — на-
чальник відділу юстиції, свободи та безпеки, гуманітарного та транскордонного 
співробітництва Департаменту Європейського Союзу та НАТО Міністерства за-
кордонних справ України

СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна — Генеральний директор Урядового офісу 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби за погодженням із керів-
никами відповідних центральних органів виконавчої влади зміни до персональ-
ного складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Євро-
пейським Союзом про внесення змін до Додатка І-А до Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (дода-
ються, для службового користування).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
4 грудня 2018 року
№225/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 999 
Київ

Деякі питання Електронного реєстру  
листків непрацездатності

З метою запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності Ка-
бінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Електронний реєстр листків непрацездатності як систему нако-
пичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та об-
ліковані листки непрацездатності з використанням інформаційної інфраструк-
тури Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

2. Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, Націо-
нальній службі здоров’я, Пенсійному фонду України за участю Фонду соціаль-

ного страхування розробити та внести до 1 лютого 2019 р. на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо визначен-
ня порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності 
та надання інформації з нього. 

3. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству соціальної політики, Наці-
ональній службі здоров’я, Пенсійному фонду України за участю Фонду соці-
ального страхування забезпечити створення технічних можливостей для нако-
пичення, зберігання в Електронному реєстрі листків непрацездатності та ви-
користання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непраце-
здатності.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 1004 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5  
переліку центральних органів виконавчої 

влади, інших державних органів,  
відповідальних за виконання зобов’язань, 

що випливають із членства України 
 в міжнародних організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, ін-

ших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випли-
вають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про поря-
док участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних ор-
ганізацій, членом яких є Україна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 
1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), доповнивши його після позиції

«Комісія з охорони морського довкілля Балти-
ки (ГЕЛКОМ)

Мінприроди, МЗС»

такою позицією:
«Комітет з інвестицій Організації економічного 
співробітництва та розвитку

Мінекономрозвитку».

 
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ІПОТЕКОДАВЦЮ
Тимошенку Дмитру Олександровичу

ІНН 2658511959
адреса реєстрації та проживання:

02140, місто Київ, проспект Бажана, будинок 10, квартира № 343;
02095, місто Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 21, квартира № 194;

ВИМОГА 
про усунення порушень

(в порядку ст.35, 36 ЗУ «Про Іпотеку»)
18 липня 2008 року між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступ-

ник якого — АТ «Райффайзен Банк Аваль») (надалі — Банк) та Тимошен-
ком Дмитром Олександровичем (надалі — Позичальник) був укладений кре-
дитний договір № 223337158 (далі — Кредитний договір), за умовами яко-
го Позичальнику було надано кредит у сумі 243 000,00 доларів США (нада-
лі — Кредит), а Позичальник зобов’язався своєчасно та у повному обсязі ви-
плачувати Банку проценти за користування Кредитом, виконати інші умови 
Кредитного договору та повернути Банку Кредит у терміни, встановлені Кре-
дитним договором.

Прийняті на себе зобов’язання Банк виконав в повному обсязі, надавши 
Кредит в розмірі 243 000,00 доларів США, однак з боку Позичальника є пору-
шення виконання умов Кредитного договору: нараховані проценти не спла-
чуються, Кредит не повертається. 

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 
за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та 
на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується поверну-
ти кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, ін-
ших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — 
відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став-
ляться.

Позичальник зобов’язання за Кредитним договором не виконує. Загаль-
на сума заборгованості за Кредитним договором становить 2 371 350,49 (два 
мільйони триста сімдесят одна тисяча триста п’ятдесят дол. США 49 центів), 
що еквівалентно 66 484 716,59 (шістдесят шість мільйонів чотириста вісім-
десят чотири тисячі сімсот шістнадцять) гривень 59 копійок.

З метою забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним догово-
ром, між Банком (далі також — Іпотекодержатель) та Тимошенком Дми-
тром Олександровичем (далі також — Іпотекодавець) було укладено Іпотеч-
ний договір, посвідчений 18.07.2008 року приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Левчук І. І., та зареєстрованим в реєстрі за  
№ 4318 (далі — Договір іпотеки) на повний розмір зобов’язань Позичальни-
ка за Кредитним договором.

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі — Предмет іпотеки) 
є наступне нерухоме майно:

— Квартира № 194, що знаходиться у будинку № 21 по вулиці Княжий За-
тон в м. Києві.

Умовами укладеного Договору іпотеки передбачено, що «Іпотекодержа-
тель має право вимагати дострокового виконання забезпечених іпотекою 
зобов’язань, а в разі їх невиконання — звернути стягнення на Предмет іпо-
теки і задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета іпотеки у наступних 
випадках: 

— у разі повного або часткового невиконання, або неналежного виконан-
ня всіх або окремих зобов’язань, що забезпечені іпотекою згідно зі статтею 
2 цього Договору, та в інших випадках, передбачених Кредитним договором;

— у разі порушення Іпотекодавцем всіх або окремих засвідчень і гаран-
тій, вказаних в статті 3 цього Договору, та/або у разі повного або частково-
го невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем всіх або окремих 
обов’язків, встановлених цим Договором. 

Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушен-
ня основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержа-
тель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотеко-
давця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазна-
чається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання пору-
шеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попереджен-
ня про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї ви-
моги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя зали-
шається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про 
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулюван-
ня на підставі договору.

19.10.2018 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Первісний іпотеко-
держатель) та Публічним акціонерним товариством «ОКСІ БАНК» були укла-
дені: договір відступлення права вимоги за Кредитним договором від 18 лип-
ня 2008 року № 223337158 та договір про відступлення прав вимоги (зареє-
стрований в реєстрі за № 1335) за Іпотечним договором, котрий зареєстро-
ваний в реєстрі за № 4318.

Того ж дня, 19.10.2018 року між ПАТ «ОКСІ БАНК» та Товариством з обме-
женою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест-Кредо» (Новий іпоте-
кодержатель) були укладені: договір відступлення права вимоги за Кредит-
ним договором від 18 липня 2008 року № 223337158 та договір про відсту-
плення прав вимоги (зареєстрований в реєстрі за № 1336) за Іпотечним до-
говором, котрий зареєстрований в реєстрі за № 4318.

Станом на момент відступлення прав вимоги за Кредитним договором та 
Іпотечним договором заборгованість Тимошенка Дмитра Олександровича 
за Кредитним договором становила:

— сума заборгованості за кредитом: 226 668,34 дол. США, що еквівалент-
но 6 355 020,23 грн;

— сума заборгованості за відсотками: 193 682,27 дол. США, що еквіва-
лентно 5 430 201,43 грн;

— сума заборгованості за пенею: 1 950 099,88 дол. США, що еквівалент-
но 54 699 494,93 грн.

Всього заборгованість складає 2 371 350,49 (два мільйони триста сім-
десят одна тисяча триста п’ятдесят дол. США 49 центів), що еквівалентно 
66 484 716,59 (шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят чотири тися-
чі сімсот шістнадцять) гривень 59 копійок.

Враховуючи наведене вище, а також згідно з п. п. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Дого-
вору іпотеки, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» як Новий креди-
тор за Кредитним договором та Іпотечним договором пропонує Вам, як Іпо-
текодавцю, усунути порушення за Кредитним договором, а саме — погаси-
ти заборгованість за Кредитним договором № 223337158 від 18.07.2008 р. 
шляхом сплати повної суми заборгованості, яка станом на 19 жовтня 2018 р. 
становить 66 484 716,59 (шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят 
чотири тисячі сімсот шістнадцять) гривень 59 копійок.

Заборгованість просимо сплатити за наступними реквізитами: 
Отримувач: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»; 
код ЄДРПОУ 39761587; 
рахунок № 26508014383301 в ПАТ «Альфа-Банк», 
МФО 300346.
Попереджаємо, що у випадку непогашення боргу протягом тридцяти днів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
ІНВЕСТ-КРЕДО» буде реалізовувати належне право звернення стягнення на 
вищезазначене іпотечне майно одним із способів, передбачених законом та 
(або) вищезазначеним Договором іпотеки. У разі стягнення заборгованості 
за виконавчими документами через виконавчу службу на Вас буде покладе-
но витрати, понесені Стягувачем.

Директор ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО»    Е. Б. Волинський

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до су-
ду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 
06237-7-22-24), Неєра Віктора Іонатановича, останнє відоме місце 
реєстрації якого: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна,  
буд. 6, кв. 47, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, для участі в підготовчому судовому засідан-
ні по кримінальному провадженню № 22017050000000108, яке відбу-
деться 13.12.2018 р. об 11 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з її змістом.

У разі неприбуття Неєра В. І. до суду за викликом без поважних при-
чин, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 
0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне су-
дове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не 
з’явитися на виклик, згідно зі ст. 138 КПК України є: 1) затримання, 
тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свобо-
ди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обста-
вини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-
ші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-
куванням 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 унеможливлю-
ють з’явлення особи на виклик.

Суддя О. В. Любчик

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 16.01.2019 року о 10.00 годині в залі судо-
вого засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В., кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., 
Курдюков В. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Кар-
пушенка Володимира Валерійовича, 12.12.1974 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, 25,  
кв. 69), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 18 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 39 (головуючий суддя Дідик М. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений 
з його змістом.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольно-
го комітету України повідомляє про розміщення на офіційному веб-
сайті Комітету — http://www.amc.gov.ua, рішення адміністративної ко-
легії територіального відділення про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції від 25.09.2018 № 107-р/к у справі  
№ 2/01-72-18 до ТОВ «АЗВ-КИЇВ» (ідентифікаційний код 39800793) 
та ТОВ «ВЕКТОР-ПРАЙД» (ідентифікаційний код 40477097); а також 
розпоряджень адміністративної колегії територіального відділення від 
02.10.2018 № 150-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-98-18 що-
до ФОП ЙЄРО-ПАЛАМАРЧУКА АНТОНА АНТОНІОВІЧА (ідентифікацій-
ний номер  3273712619) та ФОП СУР НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ (ідентифі-
каційний номер 3323009105); від 02.10.2018 № 151-рп/к про початок 
розгляду справи № 3/01-99-18 щодо ФОП РЕВЕНКОМА РОМАНА СЕР-
ГІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер 3252613835) та ФОП ПЕТРОВА 
ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА (ідентифікаційний номер 2958637015); від 
25.09.2018 № 147-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-95-18 що-
до ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 31140259) та ТОВ 
«КОМЕЛІЯ» (ідентифікаційний код 30552984).

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що з 14 грудня 2018 року ТОВ «ТриМоб» затверджує 

тариф (тарифний план) «Річний+» для абонентів неконтрактної форми 

обслуговування мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб».

Детальну інформацію про тарифи розміщено в місцях продажу по-

слуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті: www.3mob.ua. Отримати інформацію 

можна також за телефоном Контакт-центру: 0-800-50-11-88.

30.11.2018 року Вільнянським районним судом Запорізької облас-
ті розглянуто спеціальне судове провадження по кримінальному про-
вадженню № 22016080000000044, внесеному в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань від 21.06.2016 року по обвинуваченню Дем’янова Ві-
талія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України з постановленням вироку та при-
значенням покарання.

Суддя Кіяшко В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/496/2018; справа  
№ 243/3340/18 за обвинуваченням Карла Андрія Георгійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвину-
ваченого Карла Андрія Георгійовича, 19.04.1977 року народження, остан-
нє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,  
вул. Павлова, буд. 26, кв. 8, у судове засідання з розгляду кримінального 
провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 12 груд-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Підготовче судове засідання по кримінальному провадженню від-
носно Бозявкіна В.В, який обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, 
відбудеться о 16.30 год. 17 грудня 2018 р. у приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 407.

До суду як обвинувачений на 17 грудня 2018 р. о 16.30 год. виклика-
ється Бозявкін Василь Васильович.

Суддя Троценко Т. А.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Якуба Васи-
ля Миколайовича, 17.07.1960 року народження, у судове засідання в 
кримінальному провадженні № 1-кп/331/242/2018 за обвинуваченням 
Якуба В.М. у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 23.01.2019 
року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: місто Запо-
ріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 10.12.2018 року об 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачено-
го Мустецова Вадима Анатолійовича, 25.12.1962 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Горького, 12/3, с. Петрівка, 
Красногвардійський р-н, АР Крим), за вчинення кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 18 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-А, каб. 16 (головуючий суддя Бондаренко Г. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-
ня даного оголошення, обвинувачений вважається належним чином 
ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Шмелькова Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Краснопере-
копськ, АР Крим, 96002), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 18 грудня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомлений з його змістом.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним 
реєстром досудових розслідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 18.12.2018 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №614. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Циктіч

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинувачен-
ням Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове 
засідання на 20 грудня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Плахот-
нюка Костянтина Володимировича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/19004/17 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Плахотнюка Костянтина Володимировича за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 грудня 2018 року о 14.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.
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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
37 відер вареників — на передову

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОДАРУНОК ВІЙСЬКО-
ВИМ. Через керівника Чер-
каського центру допомо-
ги армії Оксану Циганок Бі-
лозірська об’єднана терито-

ріальна громада передала 
військовим у зону проведен-
ня операції Об’єднаних сил 
37 відер вареників. Їх ліпили 
працівники виконкому сіль-
ської ради разом з працівни-
ками закладів освіти, культу-
ри, центру надання соціаль-

них послуг та лікарні. Молод-
ші жителі громади передали 
бійцям листівки. 

Як повідомила прес-служба 
Черкаської облдержадміні-
страції, активні жителі Біло-
зірської ОТГ традиційно на-
магаються допомогти бій-

цям на передовій у міру сил 
і можливостей. Крім смачно-
го подарунка, цього разу ту-
ди доправили ще й корисний 
— бензопилу. Цей інструмент 
дуже потрібен на передовій 
для облаштування військових 
позицій.

Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Пришкільний 
майданчик 
для різних видів 
спорту

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. У початковій школі Микола-
ївського муніципального колегіуму завершено реконструк-
цію спортивного майданчика. Роботи тривали майже три ро-
ки. Протягом цього часу з міського бюджету було надано май-
же 8 мільйонів гривень. Багатофункціональний майданчик зі 
спеціальним покриттям призначено для занять різними вида-
ми спорту. Його обладнано електронним табло, є трибуни для 
глядачів, захищені від дощу, LED-освітлення, огорожа, врахо-
вано місце для зберігання спортивного інвентарю.

Як розповів директор муніципального колегіуму Сергій 
Січко, жодних коштів з батьків не збирали. Миколаївці самі 
охоче підтримали ідею створити комфортний привабливий 
простір для власних дітей. За кожним з 19 класів закріпили 
ділянку, і почалося змагання за кращий благоустрій. Упоряд-
кування території тривало паралельно з будівництвом спор-
тивного майданчика. Тепер шкільне подвір’я прикрашають 
навіть фонтан та альтанка, виготовлені стараннями батьків. 
На території висаджено різноманітні дерева, кущі та квіти, 
тож діти знайомляться з природою. 

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич подя-
кував містянам за роботу, яку вони разом з директором ко-
легіуму проводять на території школи. «Така співпраця — чу-
довий приклад об’єднання зусиль, щоб наші діти навчали-
ся й відпочивали в максимально зручних умовах», — зазна-
чив він.

Науковці очима молодих дизайнерів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. До 100-річчя На-
ціональної академії наук 
України в Харкові відкрили 
виставку плакатів «Харків на-
уковий. Вчені очима молодих 
дизайнерів». Експозиція з по-
над 100 робіт складалася із 
плакатів, які створили студен-
ти кафедри графічного ди-
зайну Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв 

засобами графічного дизай-
ну, портретної галереї худож-
ніх образів лідерів харківської 
й української науки.

«Серед засновників НАНУ 
було троє харків’ян. За час існу-
вання установи 25% науковців 
були з нашого регіону. Багато 
фундаментальних прикладних 
відкриттів, досягнень та ство-
рення наукових шкіл асоцію-
ються з Харківською областю. 

Голова Харківської обл-
держадміністрації Юлія Світ-

лична ініціювала проведен-
ня наших обласних урочис-
тостей з нагоди 100-річчя 
Н АНУ, до переліку яких увій-
шов і цей захід», — заува-
жив під час урочистої цере-
монії відкриття виставки за-
ступник голови ХОДА Анато-
лій Бабічев.

Основна мета заходу — по-
пуляризація науки серед мо-
лоді, яка, за словами ректо-
ра ХДАДМ Віктора Данилен-
ка, цілком реалізувалася. 

«Працюючи, наші студен-
ти передусім ознайомилися з 
біографіями та роботами на-
уковців», — зазначив Віктор 
Даниленко.

«Підтримую думку про те, 
що Харків — унікальне місто. 
Адже саме тут народжували-
ся геніальні науковці й митці. 
Наука і творчість завжди були 
і є візитівкою краю», — сказав 
голова Північно-східного цен-
тру НАНУ академік Володи-
мир С еминоженко.

Луганська «Удача» долає моря та океани
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

УНІКАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ 
ПОХІД. За 100 днів команда з 
України на саморобному віт-
рильному катамарані «Удач а» 
під керівництвом відомого ман-
дрівника, луганчанина, голо-
ви комісії вітрильного туриз-
му федерації спортивного ту-
ризму Луганської області Євге-
на Коротких допливла з Одеси 
до острова Тенерифе (Іспанія). 
Команда вітрильників зробила 
перехід протяжністю 6000 кіло-
метрів через Чорне, Середзем-
не моря та ділянку Північної Ат-
лантики. Українські мандрівни-
ки пройшли Т уреччину, Грецію, 
Іспанію, Марокко.

Як зазначає прес-служба 
обласного департаменту мо-
лоді і спорту, за протяжністю 
і тривалістю маршруту здій-
снений українцями похід на 
розбірному вітрильному ката-
марані унікальний у світовому 
вітрильному туризмі, який за-
вершився успішно і з гарними 
результатами.

Газета «Урядовий кур’єр» у 
2010 році писала про Євгена 

Коротких, інженера-енерге-
тика за освітою, який останні 
15 років працював керівником 
дитячого туристського гуртка 
в Луганську й захоплювався 
морськими регатам и, ходив 
під вітрилами разом із дру-

зями-інженерами. 2008-го він 
здійснив перехід через п’ять 
морів. А 2010-го Євген Ко-
ротких розповідав про те, що 
«треба збирати гроші на ку-
півлю нових вітрил — для по-
дорожі через Атлантику». Тож 

знадобилося майже вісім ро-
ків, щоб мрія здійснилася.

Організаторами мандрівки 
стали Федерація спортивного 
туризму України спільно з Фе-
дерацією спортивного туриз-
му Луганської області.

Виставка плакатів молодих дизайнерів, присвячена 100-річчю НАНУ, 
стала значною подією в культурному й науковому житті Харківщини

Команда вітрильників зробила перехід протяжністю 6000 кілометрів
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