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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАЛЕРІЙ ЯРОШЕНКО:
«На кінець минулого 
року було 150 тисяч 

вакансій. Стверджую,  
що робота в 

Україні є, і досить 
високооплачувана».

Санкції наздогнали 
винних 

ВІДГОМІН СОЛСБЕРІ. ЄС запровадив санкції проти кількох 
росіян, зокрема голови ГРУ Ігоря Костюкова та одного з його за-
ступників, за застосування хімічної зброї у британському місті 
Солсбері проти Сергія та Юлії Скрипалів. 

«Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти осіб і однієї компа-
нії відповідно до нового режиму обмежувальних заходів проти за-
стосування і розповсюдження хімічної зброї, введеного 15 жовтня 
2018 року», — цитує УНІАН текст повідомлення РЄ. Санкції за-
проваджено й проти сирійської компанії, відповідальної за розви-
ток та виробництво хімічної зброї, Центру наукових та дослідниць-
ких розробок, а також п’яти сирійських посадовців, пов’язаних із 
діяльністю цього дослідницького центру. 

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в’їзд у ЄС і 
замороження активів фізичних і юридичних осіб. Крім того, осо-
бам та компаніям з ЄС заборонено надавати фінансові засо-
би підсанкційним особам. Рішення про нові санкції сприяють зу-
силлям ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної 
зброї, яка становить серйозну загрозу міжнародній безпеці. 

12,194 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в підземних сховищах. З початку сезону 

відбору (7 листопада 2018 року) вони 
скоротилися на 29%

АКТ ЗЛУКИ. Об’єднання УНР і ЗУНР показало можливість 
цивілізованого демократичного неекспансійного 
неімперського збирання територій в єдиній суверенній 
державі

В.о. голови Державної служби зайнятості про 
широкі можливості для перекваліфікації, навчання, 
підвищення кваліфікації та профдіагностики
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Держлісагентство України веде 
запеклу боротьбу з порушниками, 
які незаконно вирубують ліси 
і застосовують зброю проти 
працівників відомства

ЕКСКЛЮЗИВ

Закон України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу 
(цькуванню)»
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На цій історичній площі  відновлювали єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава 
Мудрого, до якої  прагнули наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа

Донбас, який ти маєш знати
МИНУЛЕ БЕЗ МІФІВ. Вийшла документальна книжка про реальні події початку окупації 
Донецька російськими «туристами» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Кажуть, що півхлібини — це 
вже хліб, а напівправда — 

вже не правда. Це твердження 
нині дуже актуальне, бо допо-

магає викрити підступну росій-
ську пропаганду, яка вже стала 
синонімом брехні й спотворен-
ня дійсності. І на жаль, в Украї-
ні не бракує жертв цієї потужної 
ідеологічної зброї. Особливо це 
стосується тих донбасознавців, 

які вірять у нісенітниці про «іх-
тамнєт», «громадянську війну» 
чи те, що всі жителі краю навес-
ні 2014 року із хлібом і сіллю зу-
стрічали носіїв «руского міра». А 
зайвий раз спростовує цю маяч-
ню документальна книжка свя-

щеника і волонтера Сергія Ко-
сяка «Донбас, якого ти не знав 
(Щоденник священика)», яка ви-
йшла у світ наприкінці минулого 
року. Видання зроблено у формі 
щоденника, який вів автор у ре-
альному часі, ретельно запису-

ючи все, що відбувалося в Доне-
цьку, з лютого 2014 року. 

Черговий запис у щоденни-
ку від 24 травня 2014 року Сер-
гій починає словами: «Був 
важкий день, а для мене на-
віть дуже важкий». 4

Уроки Соборності: 
здобути і захистити 
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Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька область, м. Добропіл-
ля, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Рисованого Романа 
Олександровича, 26 червня 1987 року народження, уродженця с. Зелене Покровського району До-
нецької області, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Некрасова, буд. 41, у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької області по даній 
справі призначено підготовче судове засідання на 13 листопада 2017 року о 13.00 год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 13 грудня 
2017 року о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 12 січня 2018 
року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 5 лютого 2018 ро-
ку о 10.00 год.

5 лютого 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 20 березня 
2018 р. о 10.00 год.

20 березня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 19 квітня 
2018 р. о 10.00 год.

19 квітня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 22 червня 2018 р. 
о 10.00 год.

22 червня 2018 року підготовче судове засідання не відбулося, було відкладено на 16 серпня 
2018 року о 13.00 год.

16 серпня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 18 жовтня 2018 
року об 11.00 год.

Проведення підготовчого судового засідання, призначеного на 18 жовтня 2018 року, відкладене 
на 29.11.2018 року об 11.00 год.

29 листопада 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 28 січня 2019 
року о 13.00 год.

Обвинувачений Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року народження, викликаєть-
ся на 28 січня 2019 року о 13.00 год. у підготовче судове засідання до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет №15, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, як обви-
нувачений для участі в розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Рисованого Романа Олек-
сандровича, 26 червня 1987 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A. M., судді Любчик В. М., Хандурін В. В.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 426/7653/17 віднос-
но Булишева Романа Валерійовича, 15.06.1977 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Московська,  
буд. 13, кв. 25, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Булишева Романа Валері-
йовича в судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2019 року 
о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 426/11340/17 відносно 
Корнієнка Олександра Миколайовича, 12.11.1978 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Корнієнко О.М., зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 20б/26.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Корнієнка О.М. у судове засідан-
ня, яке відбудеться 1 лютого 2019 року о 15.00 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. M., Юрченко C. O.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 426/3748/18 відносно 
Назарєвіча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Назарєвіча Сергія Станіславо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2019 року об 
11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник С. М., судді Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34, викликає Будаг’янца Юрія Георгійовича (який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, смт Ювілейне,  
вул. К.Маркса, 4) як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 409/1654/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 1 лютого 2019 року об 11.20 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя По-
пова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Плахотнюка Костянти-
на Володимировича (який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Олександрівськ, вул. Централь-
на, 120-а) як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/19004/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Плахотнюка 
Костянтина Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 1 лютого 2019 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шубіна Олек-
сандра Васильовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/15/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Шубіна Олександра Васильовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України 1 люто-
го 2019 року об 11.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головую-
чий суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осі-
пенко Л. M. 

1. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», іден-
тифікаційний код юридичної особи 30401456, 01601 Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечнікова, 16-А. 

тел.: (044)254-30-10; факс:(044) 280-17-22;  
2. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 17.01.2019 року здійснила розкриття особливої ін-

формації емітента у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України;

3. www.ukragroleasing.com.ua — адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено особливу інфор-
мацію емітента;

4. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», єдиним 
акціонером якого є держава, функції з управління корпоративними правами держави щодо Компанії вико-
нує Кабінет Міністрів України повідомляє про те, що на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 10.01.2019 р. № 2-р «Про звiльнення Процюка Олександра Вiкторовича з посади заступника генерально-
го директора Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг» та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Украгролiзинг» № 4-к вiд 16.01.2019 року Процюка О. В. як заступника генерального директора Компанiї 
звiльнено за угодою сторiн з 18.01.2019 року.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
13 годині 00 хвилин 29 січня 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 608, обвинуваченого Баранова Леоніда Віта-
лійовича, 24 лютого 1982 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 22014000000000282, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 27 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, 
ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Суддя Є. В. Сидоров

Громадянин України Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: 
Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, на під-
ставі ст.ст. 135, 139, 323, 297-1, 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись до Якимівського районного суду Запорізької 
області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, 
тел. (06131)6-13-20) як обвинуваченому в судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, призначене 
на 31.01.2019 року о 10.00 год., 20.02.2019 року об 11.00 год. 
по кримінальному провадженню № 22018050000000006 за 
обвинувальним актом відносно Желіби М. М., який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ва-
ша участь обов’язкова.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 
19.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Красноармійський район, с. Воздви-
женка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 01.02.2019 року о 09.00 год. та 18.02.2019 року 
о 09.00 год. до Якимівського районного суду Запо-
різької області (Запорізька область, смт Якимівка,  
вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80), для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кравцова Олексан-
дра Володимировича (який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Краснодонський район, с. Новоганів-
ка, вул. Радянська, 2) як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/343/16-к за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Кравцова Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 1 лютого 2019 ро-
ку об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Ставицького Едуарда Анатолійовича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Ста-
вицького Едуарда Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 28.01.2019 року о 
10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 2.

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

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Литовченка Павла Володимировича для розгляду кримінально-
го провадження з дозволом здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017000000000870 відносно Литов-
ченка Павла Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання відбудеться 28.01.2019 року о 10 год. 00 хв. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 2. 

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

Суддя В. О. Жмудь

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/438/2018 за обвинуваченням Мінкіна В. В. 
за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових 
розслідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 29.01.2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №610.

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. В. Бугіль

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

F34GL40174 Дебіторська заборгованість по операціях з клієнтами (згід-
но Додатку).

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

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-

na/193345/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 

06.02.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

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 Кісельо-
ва Віталія Вікторовича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/337/16-к за обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кісельова Віталія Вікторовича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 1 лютого 2019 року об 11.45 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

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 Цемкала 
Сергія Олександровича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 433/297/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Цемкала Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, що відбудеться 4 лютого 2019 року об 11.00 год.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає криміналь-
не провадження № 22016050000000152 (номер справи 236/581/18, номер провадження 1-кп/243/916/2018) за обвинувачен-
ням Кассай Людмили Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Кассай Людмила Олександрівна, 30.06.1975 року народження, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, с. Старий Крим, вул. Кірова, 2, викликається на судові засідання, які відбудуться 30 січня 2019 року  
о 09.00 год. та 5 лютого 2019 року о 09.00 год. до суду для участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення її при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Судове засідання в порядку спеціального судового про-
вадження по кримінальному провадженню відносно Полто-
рацької І. І., яка обвинувачується у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відбудеться о 14.00 год. 14 люто-
го 2019 р., о 14.00 год. 18 лютого 2019 р. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 303.

До суду як обвинувачена на 14 лютого 2019 року о 14.00 
год. та 18 лютого 2019 року о 14.00 год. викликається Пол-
торацька Ірина Іванівна.

Суддя Троценко Г. А.

Договори довічного  
утримання (догляду)  

від 30 травня 2008 р., укладені  
між Лабунець В. І.,  

Лабунець Л. П. з однієї  
сторони та Бондар О. В. 

з іншої сторони,  
які зареєстровані 

в реєстрі за №6-2096  
і №6-2094, 

вважати втраченими.
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оголошення

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА 
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 33308667
3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-51-86 (044) 490-51-86
5. Електронна поштова адреса law@artcapital.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття  
інформації

http://artcapital.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

16.01.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз прийняттям рiшення про припинення емiтента шляхом його перетво-
рення та обранням Комiсiї з припинення. Заражевський Iван Сергiйович (паспорт: серiя номер виданий р.), 
який займав посаду Директор, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 7 мiс. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Головою Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними зборами 
акцiонерiв 16.01.2019 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв. Заражевський Iван Сергiйович (Паспорт серiя номер виданий) обраний на посаду Го-
лова Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про припи-
нення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «ЗНКIФ «Українськi 
облiгацiї», Голова Наглядової ради; ПРАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», Директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 0 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними зборами 
акцiонерiв 16.01.2019 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв. Бичник Володимир Володимирович (Паспорт серiя номер виданий) обраний на поса-
ду Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдино-
го державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про 
припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРАТ «IФК «АРТ 
КАПIТАЛ», Директор; ПРАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», Виконавчий директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 0 акцiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання Членом Комiсiї з припинення прийнято Позачерговими Загальними збора-
ми акцiонерiв 10.01.2019 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв. Жукова Олена Володимирiвна (Паспорт серiя номер виданий) обрана на поса-
ду Член Комiсiї з припинення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до моменту внесення до Єдино-
го державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань запису про 
припинення товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРАТ «IФК «АРТ 
КАПIТАЛ», головний бухгалтер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади       Заражевський Iван Сергiйович
Голова Комiсiї з припинення   (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА 
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 33308667
3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-51-86 (044) 490-51-86
5. Електронна поштова адреса law@artcapital.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

http://artcapital.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, при-
єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рі-
шенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ» (далi — Товариство), якi вiдбулися 
«16» сiчня 2019 року було прийнято рiшення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ». 
Результати голосування: «За» – 24 000 000 (двадцять чотири мiльйони) голосiв, що складає 100% (сто 
вiдсоткiв) голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, якi мають право брати участь у 
голосуваннi; «Проти» – 0 голосiв; «Утримався» – 0 голосiв. Причини прийняття рiшення про припинення шля-
хом перетворення: економiчна недоцiльнiсть подальшого функцiонування у формi акцiонерного товариства. 
При перетвореннi Товариства всi його майновi i немайновi права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi пра-
ва та обов’язки переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ» вiдповiдно до передавального акта, що буде скла-
дений пiсля спливу строку з’явлення вимог кредиторами Товариства. Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ» дорiвнюватиме 
розмiру статутного капiталу Товариства, розмiр якого становить 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гри-
вень нуль копiйок). У випадках, передбачених законодавством, розмiр статутного капiталу може зменшува-
тися на загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну. 

У процесi перетворення здiйснюється обмiн акцiй Товариства на частки у статутному капiталi ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ», що 
створюється внаслiдок перетворення. Акцiї Товариства конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ», що створюється шля-
хом перетворення, та розподiляються серед його учасникiв. Кожен з акцiонерiв Товариства має право отри-
мати частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА 
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ», що створюється внаслiдок перетворення. Розподiл часток ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ» 
вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi 
Товариства, що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-
правонаступника та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1:1, а саме: 1 акцiя номiнальною 
вартiстю 1,25 грн. (одна гривня двадцять п’ять копiйок) дорiвнює вартостi частки в розмiрi 1,25 грн. (одна 
гривня двадцять п’ять копiйок), тобто розмiр частки, яким буде володiти учасник в статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АРТ КАПIТАЛ» 
дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якими володiв акцiонер в статутному капiталi Товари-
ства на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах, на яких буде за-
тверджено передавальний акт. Не пiдлягають конвертацiї акцiї, власниками яких є акцiонери, якi звернули-
ся до акцiонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцiй.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади       Заражевський Iван Сергiйович
Голова Комiсiї з припинення   (підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ СIСТЕМ 
ФIНАНС»

2. Код за ЄДРПОУ 39001724
3. Місцезнаходження 04111, мiсто Київ, вул. Данила Щербакiвського, буд.53
4. Міжміський код, телефон та факс 044-221-65-18 
5. Електронна поштова адреса info@semprefinance.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інфор-
мації

http://semprefinance.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. РIШЕННЯМ АКЦIОНЕРА № 1/2019 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» вiд 15.01.2019 року бу-
ло прийнято рiшення про звiльнення громадянина України Носача Геннадiя Вiкторовича з поса-
ди Директора Товариства з 15.01.2019 р., за власним бажанням. Посадова особа не надавала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Посадова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надава-
ла згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв 
НАКАЗ №14-К вiд 15 сiчня 2019 р.: Про призначення Директора 1. Звiльнити з 15 сiчня 2019 року: Носача 
Геннадiя Вiкторовича з посади Директора ПрАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» за власним бажанням. Рiшення 
Акцiонера №1 /2019 вiд 15.01.2019 року.

2. НАКАЗОМ №16-К вiд 15 сiчня 2019 року було призначено з 16 сiчня 2019 року Iванову Лiлiю Iгорiвну 
на посаду головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» з 
окладом згiдно штатного розпису. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. По-
садова особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття iнформацiї про посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.

3. РIШЕННЯМ АКЦIОНЕРА № 1/2019 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» вiд 15.01.2019 року було прийнято рiшення про  
призначення громадянина України Свириденка Євгенiя Миколайовича на посаду Директора Товариства  
строком на 3 роки з 16.01.2019 р.; Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.  
Посадова  особа пакетом акцiй Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi  
та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор  
ТОВ «Даймонд Iнвестмент Капiтал»(код за ЄДРПОУ 37716270) з 22.03.2013 по теперiшнiй час. НАКАЗ  
№15-К вiд 15 сiчня 2019 р. Про призначення Директора: Призначити з 16 сiчня 2019 року: Свириденка Євгенiя  
Миколайовича на посаду Директора ПрАТ «СЕМПРЕ СIСТЕМ ФIНАНС» з окладом згiдно штатного розпису. 
Пiдстава: Рiшення Акцiонера № 1/2019 вiд 15.01.2019 року. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади       Носач Геннадiй Вiкторович
Директор                  (підпис)              (ініціали та прізвище керівника)

                                      М.П.              15.01.2019
                                                       (дата)

Святошинський районний суд міста Києва викликає  
як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайовича  
(к/п № 12012000000000029), у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 29 січня 2019 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю потерпілого. 

Суддя Л. Г. Косик

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 хви-
лин 28 січня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинувачену Проко-
пенко Юлію Анатоліївну, 2 квітня 1977 року народження, у 
рамках кримінального провадження № 22017000000000347, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 
вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Втрачену печатку 

Товариства 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Д-М Транс» 

ЄДРПОУ 36797846 

вважати недійсною. 

Зразок відбитку 

втраченої печатки

Шевченківський районний суд міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 13.02.2019 року о 10 год. 00 хв. відповідачку 
Моховікову Наталію Василівну в справі за позовом 
Турсеніної Наталії Миколаївни до Моховікової Ната-
лії Василівни, третя особа: Приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Деделюк Світ-
лана Юріївна, про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу квартири та виключення з державного 
реєстру запису право власності.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі 
неявки справа розглядатиметься у його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 4 лютого 2019 року о 09 годи-
ні 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
У зв’язку зі зміною тарифів на послуги фіксовано-

го телефонного зв’язку і доступу до мережі Інтернет, 
з 01.02.2019 року ПАТ «Укртелеком» збільшує роз-
мір абонентної плати за  пакети телекомунікаційних 
послуг «Вільний +» для фізичних осіб окремих насе-
лених пунктів України.

З 01.05.2019 року  через відсутність  попиту  ПАТ 
«Укртелеком» припиняє надання послуг фіксованого 
телефонного зв’язку та доступу до мережі Інтернет 
на умовах пакету «Вільний+». Надалі послуги фік-
сованого телефонного зв’язку надаватимуться або-
нентам на умовах тарифного плану «Домашній Базо-
вий», в який включено необмежену кількість місце-
вих розмов, 120 хвилин для дзвінків на мобільні но-
мери, 500 хвилин для міжміських розмов та 500 хви-
лин для дзвінків на номери з кодом «892». Послуги 
доступу до мережі Інтернет надаватимуться на умо-
вах тарифного плану «Вільний».

Детальну інформацію про нові тарифи на послу-
ги можна отримати за телефоном контакт-центру  
0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України 
з номерів українських операторів).

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених у судове засідання по кримінальному  
провадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/7/2018 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 31 січня 2019 
року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -9 -14 -4 -9 Черкаська -8 -13 -1 -6
Житомирська -7 -12 -4 -9 Кіровоградська -8 -13 +1 -4
Чернігівська -10 -15 -4 -9 Полтавська -10 -15 -4 -9
Сумська -12 -17 -4 -9 Дніпропетровська -10 -15 +2 -3
Закарпатська -3 -8 2 -3 Одеська -3 -8 +3..8
Рівненська -6 -11 -2 -7 Миколаївська -3 -8 +1 +6
Львівська -6 -11 -2 -7 Херсонська -3 -8 +1 +6
Іва -Франківська -6 -11 -2 -7 Запорізька -5 -10 +1 +6
Волинська -6 -11 -2 -7 Харківська -13 -18 -2 -7
Хмельницька -6 -11 -2 -7 Донецька -9 -14 +1 -4
Чернівецька -5 -10 -1 -6 Луганська -13 -18 -1 -6
Тернопільська -6 -11 -2 -7 Крим 0 -5 +6 +11
Вінницька -6 -11 -1 -6 Київ -10 -12 -1 -6

Укргiдрометцентр

Діти Львівщини 
долучилися до творення 
мандрівної книги

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНА СПРАВА. 22 січня на Софійській площі в Києві пред-
ставлять мандрівну книгу «Соборна Україна очима дітей».  Її створю-
ють у межах всеукраїнської акції «Естафета єднання», присвяченої 
100-річчю проголошення Акта злуки ЗУНР та УНР. Діти із Львівщини 
долучилися до створення цієї книги. Естафету вони прийняли від За-
карпаття. На двох сторінках мандрівного артбуку хлопчики й дівчат-
ка малювали символи, з якими асоціюють рідний край. Тож на лівому 
аркуші юні жителі Львівщини зобразили дерево у формі України й ро-
дину — батька-військовослужбовця, його дружину й сина. Коренями 
цього дерева стали Євген Коновалець і митрополит Андрей Шептиць-
кий — постаті, які добрими справами, громадською діяльністю творили 
українську соборність. На правій сторінці — король Данило Галицький 
на коні, один з найвидатніших українських князів і символ Львівщини. 

Луганщина в День Соборності 
з’єднає Україну

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Лише кілька місяців то-
му на Новоайдарщині 

та Сватівщині з’явилися ме-
моріальні дошки, присвяче-
ні славним синам Лугансько-
го краю, які воювали у лавах 
Армії УНР. І розповідь про 
них стала відкриттям для 
місцевих жителів.

Павло Гречишкин, уро-
дженець хутора Гречиш-
кине Старобільського пові-
ту (нині Новоайдарський ра-
йон), жертвував кошти на лі-
кування поранених воїнів 
Армії Української Народної 
Республіки. За громадську 
діяльність зазнав пересліду-
вань більшовиків і 1918 року 
вступив до лав Армії УНР, 
брав активну участь у бо-
ях 1918—1920 рр. З Армією 
УНР у листопаді 1920 року 
відступив до Польщі, де йо-

го інтернували в табір міста 
Каліша (Польща). Після емі-
грації до Європи організував 
українську парафію у Фран-
ції та пожертвував кошти на 
видання книжки Симона На-
ріжного «Українська емігра-
ція». Та лише зараз настали 
часи, щоб ушанувати одно-
сельця.

Директор Державного ар-
хіву Луганської області Ка-
терина Безгинська розпо-
відає про уродженця міста 
Сватове Луганської області 
Дмитра Лініцького, підпол-
ковника Армії УНР, началь-
ника штабу 7-ї бригади 3-ї 
Залізної стрілецької дивізії, 
який брав участь у визволен-
ні Кам’янця-Подільського 
від більшовиків під час боїв 
за Вапнярський залізничний 
вузол і Жмеринку (Віннич-
чина). За особливу стійкість і 
мужність дивізія, в якій слу-
жив Лініцький, отримала по-
чесну назву «Залізна». То-

рік у лютому завдяки зусил-
лям волонтерів на Сватівщи-
ні з’явилася меморіальна до-
шка на його честь.

«Тепер як ніколи гостро 
стоїть питання соборності 
України. Цей день має нага-
дувати, якими зусиллями до-
билися її предки. Наші мужні 
захисники, як і 100 років то-
му, обстоюють незалежність 
нашої держави. Нині, вра-
хувавши всі помилки мину-
лого, розуміємо, що майбут-
нє Української держави за-
лежить від нашої єдності та 
прагнення жити в єдиній, не-
залежній соборній Украї-
ні, на вівтар якої було покла-
дено тисячі життів», — під-
креслює Катерина Безгин-
ська. Співробітники Луган-
ського обласного краєзнав-
чого музею, евакуйованого з 
тимчасово не підконтроль-
ної території до Старобіль-
ська, підготували до Дня Со-
борності унікальну вистав-

ку. Відвідувачі дізнаються, 
що публіцист, соціолог, поет, 
політичний діяч доби Цен-
тральної Ради Микита Ша-
повал народився у с. Срі-
блянка Бахмутського повіту. 
Освіту здобув у державній 
лісничій школі слободи Ново-
глухівка (тепер м. Кремінна). 
Обіймав посаду директора 
департаменту лісових справ 
у складі Уряду Української 
Народної Республіки, був мі-
ністром пошт і телеграфу в 
уряді Директорії УНР, спі-
вавтор IV Універсалу та ав-
тор «Закону про ліси УНР». В 
еміграції — секретар дипло-
матичної місії УНР у Будапе-
шті. Автор близько 60 публі-
цистичних праць.

На тих, хто цікавиться іс-
торією, чекає й таке відкрит-
тя: виявляється, відомий за 
радянських часів науковець, 
один з основних творців зна-
менитого ракетного міноме-
та «катюша» Георгій Лан-
гемак у 1918 році служив у 
лавах армії Павла Скоро-
падського. Музейники про-
понують на День Соборнос-
ті взяти участь в акції «Міст 
з’єднання». «Старшоклас-
ники Старобільської шко-
ли №3 першими відвідають 
виставку і запустять у не-
бо жовту і блакитну куль-
ки з побажаннями миру та 
єдності Україні. Хай би їх 
спіймали діти на заході кра-
їни! — розповідає заступ-
ник директора музею Тетя-
на Коваленко. — Ми надси-
латимемо повітряні привіти 
Україні кілька днів поспіль, 
тож закликаємо всіх охочих 
приєднатися».

Пройтися по сіль, як чумаки
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НОВИЙ МАРШРУТ. У 
Херсон ській області три місцеві 
громади ініціювали створення 
нового туристичного маршруту 
«Соляна дорога». Проект спри-
ятиме розвитку туристського 
потенціалу Таврійського краю, 
підвищенню якості життя лю-
дей цих територіальних громад, 
зростанню попиту на аграрний 
і зелений туризм Херсонщини.

«Соляна дорога» проляже 
територіями Присиваської ОТГ, 
Асканії-Нови та Тавричанської 
громади.  Планують створити 
туристську інфраструктуру на 
ділянці степу, якою колись по 
сіль ходили чумаки. 

Кожен із партнерів представ-
лятиме власні атракції. Асканія-
Нова запросить гостей на запо-
відні землі й ознайомить з екзо-
тичними тваринами, а в Приси-
ваській ОТГ туристів приваблю-
ватимуть унікальним Лемурій-
ським озером. Тавричанська 

ОТГ планує розвивати гастро-
номічний туризм. Її голова Юрій 
Гречка зазначив, що гостей, 
які прибудуть «Соляною доро-
гою», не лише пригощатимуть, 
а й розміщуватимуть на нічліг 
на новостворених базах зеле-
ного туризму. За підтримки ГО 
«Агенція регіонального розви-

тку Таврійського об’єднання те-
риторіальних громад» відбула-
ся перша зустріч представників 
громад, на якій учасники обго-
ворили подальший план захо-
дів для реалізації проекту «Со-
ляна дорога». Вирішували пи-
тання, пов’язані із залученням 
фінансування для розроблен-

ня стратегічного плану проек-
ту, заходи підготовки до турист-
ського сезону. 

Найближчими днями в Новій 
Каховці відбудеться перша регі-
ональна конференція за учас-
ті партнерів проекту — керівни-
ків ОТГ, державних адміністра-
цій, бізнесу. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ОДЕСЬКА ТЕЦ».
2. Код ЄДРПОУ юридичної особи 05471158. 
3. Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, теле-

фон (048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94.
4. Електронна поштова адреса office@otec.odessa.ua 
5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-

ристовується емітентом для розкриття інформації http://otec.
odessa.ua/

6. Вид особливої інформації Відомості про припинення прова-
дження у справі про банкрутство емітента

I. Текст повідомлення
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.01.2019 р. 

у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, провадження у 
справі припинено. 

II. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади 
Ліквідатор ПАТ «Одеська ТЕЦ» Д.О. Афонін
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Урочисте відкриття меморіальної дошки  
Павла Гречишкина відбулося напередодні Покрови

Картина Ярослава Чижевського «Чумацький шлях» відтворює південні степові пейзажі України

ЦЕ НАША ІСТОРІЯ. Обласний музей та архів відкрили  
постаті, які сприяли українській державності

«Закон про ліси 
УНР» у 1919 році підготував 
і завізував Микита Шаповал
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