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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
«Статистика,  

яка буде в лютому, 
покаже стабілізацію, 

зростання української 
економіки на 3,4 

відсотка».

Прикордонники 
посилюють можливості 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Україна опрацьовує можливі варіан-
ти посилення морських підрозділів в Азовському морі. Прове-
дено поточний ремонт кількох кораблів і катерів, зокрема на 
службу заступили катери проекту UMC-1000 із покращеними 
ходовими характеристиками, проведено ремонт корабля «Дон-
бас». Наше завдання — створити в Азовському та Чорному мо-
рях потужне мобільне угруповання прикордонних кораблів і ка-
терів, які могли б оперативно й ефективно виконувати право-
охоронні функції й протидіяти військовим загрозам на початко-
вому етапі збройного конфлікту. 

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал роз-
повів і про переговори із Францією щодо закупівлі 22 сучас-
них патрульних кораблів, повідомляє Укрінформ. На узбережжі 
Азовського моря вже зведено п’ять веж, які впродовж року об-
ладнають сучасними засобами візуального та радіотехнічного 
контролю. Об’єкти інтегрують у загальну систему, вони дадуть 
змогу повністю контролювати лінію морського кордону.

ДПСУ відстежує й документує незаконну діяльність Росії в 
акваторії Азовського та Чорного морів.

11,053 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в підземних сховищах. З початку сезону 

відбору (7 листопада 2018 року) вони 
скоротилися на 35,7%

РИНОК.  Перехід на чотириденний робочий тиждень  
у нашій країні  також можливий, але тільки  для розумових  
та творчих професій

Заклик до щадної 
праці почули в Україні

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про зростання ВВП за підсумками 
2018 року
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ДОКУМЕНТИПІДТРИМКА

Указ Президента 
України  
«Про Положення про 
Генеральний штаб 
Збройних Сил України»

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
вa

ril
oc

he
ns

e.
co

m

3

Нелегка справа — приборкати «тигрів» 
КОРИсНИй ДОсВІД. Розгорнувши великомасштабну боротьбу з корупцією високопосадовців, у Китаї 
посилили й полювання на «лисів» — тих, хто ховається за кордоном з украденими грошима 

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр» 

Чжухай — Гуанчжоу —  
Пекін — Київ

Наближалася п’ята година 
ранку, але життя в терміналі 

№ 3 міжнародного аеропорту Шо-
уду столиці Китаю вже було у по-
вному розпалі. Кожних хвилин 20 
оголошували посадку на черговий 
рейс до різних куточків плане-
ти. Зданий в експлуатацію десять 
років тому, напередодні відкрит-

тя Пекінської Олімпіади, третій 
термінал за площею вважається 
одним із найбільших в Азії, а сам 
аеропорт Шоуду з трьома злітно-
посадковими смугами — другим 
за пасажиропотоком у світі. Ме-
не це, щоправда, не дуже тішило, 

бо доводилося вже третю годину 
після прибуття рейсом із Чжухая 
чекати пересадки на літак МАУ 
до Києва. Тож гаяв час, читаючи 
свою архівну добірку матеріалів 
з різних інформаційних джерел 
про боротьбу з «тиграми» і «му-

хами» у Піднебесній. Її я систем-
но акумулював напередодні дру-
гого відрядження до цієї країни. 
Йдеться, як ви здогадалися, про 
досить актуальну для Укра-
їни тему — антикорупційні 
заходи. 5
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оголошення

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

ДП «Пропан» повідомляє населення Київської об-
ласті, що з 1 лютого 2019 року відбудеться зни-
ження відпускної ціни на скраплений газ у балонах 
для потреб населення до 325 грн 00 коп. за 1 балон 
(об’ємом 50 л, вагою 21 кг).

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності полісів 

ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт.: АМ4245874, 

вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплома ПВ № 769775 за 
спеціальністю «журналістика», виданий 28 черв-
ня 1988 року Київським державним університетом  
ім. Т. Г. Шевченка на ім’я Кунець Тетяни Володими-
рівни, вважати недійсним.

Були втрачені документи на гідроцикл BRP 
SEADOO RXT-215 з бортовим номером «UA0358 DN», 
видані на ім’я Бадагова В’ячеслава Володимировича. 
У зв’язку з вищевикладеним вважати дані докумен-
ти недійсними.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/7278/16-к стосов-
но Айрапетян Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року 
народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Айрапетян Л. Л., зареєстрова-
на за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, буд. 
18-а, кв. 10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Айрапетян Л. Л. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 12 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючого судді Юрченко С. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/415/97/19, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22016060000000007, від 19 
січня 2017 року, стосовно Остапенка Вадима Валері-
йовича, 18.09.1990 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Остапенко Вадим Валерійович, за-
реєстрований за адресою: Житомирська область, 
Радомишльський район, смт Городок, вул. Пошто-
ва, 14.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає 
Остапенка Вадима Валерійовича на судовий розгляд, 
який відбудеться 13 лютого 2019 року об 11 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань Лисичанського 
міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., 
суддів Шевченко О. В., Луньової Д. Ю.

Повістка про виклик до суду обвинуваченої
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/415/84/19, внесене до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань № 42016130000000146 від 
28.07.2016 року, стосовно Чернової Наталії Іванівни, 
15.11.1963 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинувачена Чернова Н. І., зареєстрована 
за адресою: Луганська область, місто Алчевськ,  
вул. Металургів, 43/95.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Чер-
нову Наталію Іванівну в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 22 лютого 2019 року о 15 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., 
суддів Луньової Д. Ю., Шевченко О. В.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 522/7276/17, внесене до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 22017160000000057 від 
10.03.2017 року, стосовно Петрака Ярослава Яросла-
вовича, 16.01.1991 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Петрак Ярослав Ярославович, 
мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаут-
ська, буд. 7, кв. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Пе-
трака Ярослава Ярославовича на судовий розгляд, 
який відбудеться 13 лютого 2019 року о 14 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Лисичанського місь-
кого суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Березіна А. Г., 
суддів Луньової Д. Ю., Шевченко О. В.

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

ласті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/220/2019; 
справа № 243/9868/18 за обвинуваченням Нікуліна Олександра Олек-
сандровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає об-
винуваченого Нікуліна Олександра Олександровича, 14.07.1991 року 
народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: Доне-
цька область, Бахмутський район, м. Вугледарськ, пров. Партизан-
ський, буд. 36, у судове засідання з розгляду кримінального прова-
дження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 13 
лютого 2019 року о 13 год. 15 хв. у приміщенні Слов’янського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

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

ласті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/102/2019; 
справа № 127/7005/17 за обвинуваченням Мельника Романа Володи-
мировича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає об-
винуваченого Мельника Романа Володимировича, 1 серпня 1974 ро-
ку народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 65, кв. 58, у 
судове засідання з розгляду кримінального провадження за його об-
винуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 20 лютого 2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Оголошення № 286/5/638-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку в регіонах України;
2.2. Лоти:
лот 1 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Одеса, до 40 квартир.
3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про закупівлю: www.mil.gov.ua, 

Розділ «Державні закупівлі» – Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.
4. Термін передачі квартир:
для вторинного ринку — до 30.05.2019;
на умовах пайової участі — до 01.06.2019;
термін дії договорів: до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання мате-

ріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. Подання: термін — до 12.00 год. 19.02.2019, кімната 207;
5.3. Розкриття: час і дата — о 14.30 год. 19.02.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Щербань Анатолій 

Олексійович, Тимошенко Олена Леонідівна, тел./факс: (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Довбик Наталія Ми-
колаївна, тел. (044) 2711260.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40428-F11GL40439
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Нерухомість

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.02.2019; 25.03.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41420-asset-sell-id-190049

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40440-F11GL40450
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Нерухомість

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

28.02.2019; 26.03.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41406-asset-sell-id-190013

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40567-F11GL40569
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

28.02.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41405-asset-sell-id-190012

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40410
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Дебіторська заборгованість  
за облігаціями

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

22.02.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41377-asset-sell-id-189557

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Красільникова Олександра Львовича, 
16.10.1960 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 
17/19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
14.02.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22018020000000038 від 20 вересня 2018 року (справа  
№ 1-кп/243/221/2019) за обвинуваченням Новаковського Валерія 
Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Новаковського Валерія Сергійовича, 27.01.1973 року народжен-
ня, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Рудакова, буд. 50, кв. 29, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 12 лютого 2019 року о 13 год. 30 хв. у залі судово-
го засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне прова-
дження № 42016050000000399 від 19 квітня 2016 року (справа  
№ 1-кп/243/72/2019) за обвинуваченням Мінченко Яни Олексан-
дрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мін-
ченко Яну Олександрівну, яка проживає за адресою: вул. Столя-
ревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка Донецької області, у судове 
засідання, яке відбудеться 15 лютого 2019 року о 12 год. 45 хв. у 
залі судового засідання №11.

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 ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40597-F11GL40599
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити (пул автокредитів)

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.02.2019; 25.03.2019; 17.04.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному  
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41441-asset-sell-id-190200

Олександрійський міськрайонний суд 
Кіровоградської області викликає в су-
дове засідання, призначене на 14 люто-
го 2019 року о 09.00 год. Кушніра Євге-
на Олександровича, 08.04.1989 року на-
родження, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Останнє відоме місце проживання: місто 
Олександрія Кіровоградської області, ву-
лиця 2-го Українського фронту, 32. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні 
Олександрійського міськрайонного суду 
за адресою: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В. В.

Богунський районний суд м. Житоми-

ра (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викли-

кає як обвинуваченого Літвинова Олега 

Георгійовича в судове засідання, яке від-

будеться 12 лютого 2019 року о 10 год. 

15 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному 

провадженню про обвинувачення Літви-

нова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, 

ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Організатор аукціону — ТОВ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» (ЄДРПОУ 
22859728, адреса: м. Полтава, вул. Зінь-
ківська, 21, кім. 21) проводить аукціон з 
продажу майна ЦМК ДП «ВО «Знамя» 
(адреса: м. Полтава, вул. Автобазівська, 
2/9, ЄДРПОУ 14310997, справа №8/568), 
з початковою вартістю — 46 530 630,48 
грн, який відбудеться 28.02.2019 ро-
ку за адресою: м. Полтава, вул. Автоба-
зівська, 2/9, останній строк подачі зая-
вок 11.02.2019 р. за адресою: м. Полтава,  
вул. Зіньківська, 21, кім. 21, включно. 
Додаткову інформацію можна дізнатись 
на веб-сайті — http://www.arbitr.gov.ua/, 

або https://minjust.gov.ua/,  
або за телефоном — 0960342948.

Дніпровський районний суд міста Ки-
єва викликає Іллічова Миколу Микола-
йовича як обвинуваченого на 15 год. 30 
хв. 19 лютого 2019 року в справі за об-
винуваченням Іллічова Миколи Микола-
йовича, 09.09.1980 року народження, у 
вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України за адресою: м. Київ, вул. Сергієн-
ка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Петюшеву Нану Миколаївну 
як обвинувачену на 15 год. 00 хв. 19 люто-
го 2019 року в справі за обвинуваченням 
Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бірса О. В.
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оголошення

Протоколом № 1 загальних зборів учасників Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія  
«УКРКОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
41767462) від 30.01.2019 року прийнято рішення про по-
дання заяви до Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — 
Нацкомфінпослуг) щодо виключення ТОВ «ФК «УКРКОЛ» з 
Державного реєстру фінансових установ, яке зареєстроване 
на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг за № 1430 від 
14.08.2018 року. ТОВ «Факторингова компанія «УКРКОЛ» у 
момент подання заяви до Нацкомфінпослуг здійснить по-
вернення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи се-
рії ФК № 1075, виданого 14.08.2018 року.

Директор Я. В. Захаров

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Гаран-
жі Романа Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман 
Володимирович у підготовче судове засідання, яке 
призначено на 11.00 год. 13 лютого 2019 року та від-
будеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

ПрАТ «Авдіївський завод металоконструкцій» роз-

шукує громадян, які були звільнені в період з 2014 

по 2016 роки і мають заборгованість із заробітної 

плати, просить звернутись до бухгалтерії підприєм-

ства за адресою: м. Авдіївка, вул. Маяковського, 94. 

E-mail: azmk@azmk.dn.ua

При собі необхідно мати паспорт та реквізити ра-

хунку, відкритого у банківській установі.

Адміністрація ПрАТ «АЗМК»

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Охременка Артема Олек-
сійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд 
справи здійснюється в спеціальному судовому про-
вадженні.

До суду як обвинувачений викликається Охре-
менко Артем Олексійович. Судове засідання відбу-
деться 12.03.2019 року о 09.30 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. B.

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

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає як обвинувачених: 

Шмаргуна Павла Вікторовича, 16.05.1959 року на-
родження, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 00 хвилин 13 лютого 2019 року.

Андрієнка Андрія Олександровича, 01.05.1962 ро-
ку народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 4 ст. 110 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 13 
лютого 2019 року.

Ізюменка Василя Петровича, 30.08.1980 року на-
родження, за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 09 годині 30 хвилин 13 лютого 2019 року.

Бриля Григорія Олександровича, 01.03.1979 ро-
ку народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 13 лю-
того 2019 року.

Акулова Анатолія Валентиновича, 27.02.1985 ро-
ку народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 13 люто-
го 2019 року.

Качуріної Людмили Сагідбатдалівни, 17.11.1959 
року народження, за обвинуваченням у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 13 люто-
го 2019 року.

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

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

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

Суддя Колядов В. Ю.

Повідомлення 
про проведення Загальних зборів учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА  

«НАГОЛЬЧАНСЬКА»
Код ЄДРПОУ 00179648

Шановні Учасники ТОВ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА»!

Повідомляємо вам про те, що в приміщенні за 
адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузо-
ва), будинок 18/7, оф. 426, 19 березня 2019 року об 
11 годині 00 хвилин відбудуться Загальні збори учас-
ників ТОВ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА», код ЄДРПОУ 
00179648 (далі — Товариство).

Збори проводяться у зв’язку з необхідністю при-
вести у відповідність до вимог Закону «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
Статут Товариства, внесення змін до відомостей, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань та у зв’язку із зміною місцезнаходжен-
ня Товариства.

Проект порядку денного зборів:
1. Розгляд питання про обрання Голови та Секре-

таря Загальних зборів учасників.
2. Розгляд питання про зміну місцезнаходження 

Товариства.
3. Розгляд питання про внесення змін до відомос-

тей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань. 

4. Затвердження Статуту Товариства в новій ре-
дакції, у зв’язку із приведенням Статуту Товариства 
у відповідність до чинного законодавства.

5. Уповноважених осіб на підписання Статуту То-
вариства у новій редакції та протоколу Загальних 
зборів учасників Товариства. 

6. Уповноваження осіб вчинити дії, пов’язані з дер-
жавною реєстрацією змін відомостей, які містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Запрошуємо вас взяти участь у Загальних збо-
рах. При собі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу та документ, що підтверджує повноваження, у 
разі якщо на Зборах будуть брати участь представни-
ки Учасників Товариства.

Реєстрація учасників починається 19 березня 2019 
року о 10 годині 00 хвилин та триватиме до 10 годи-
ни 45 хвилин.

Дирекція Товариства
Тел. для контактів +3 8050 176 70 01

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-
йняла рішення від 04.12.2018 №60/41-р/к у спра-
ві №81/21-р-02-05-18 про вчинення ПП «НВФ «Діа-
мант» (35315215) та ТОВ «БПФ «Україна» (33776341) 
порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 
ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рі-
шенням накладені штрафи: ПП «НВФ «Діамант» — 
68000,00 грн, ТОВ «БПФ «Україна» — 68000,00 грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-

йняла розпорядження від 25.10.2018 №60/68-рп/к 

про початок розгляду справи №125/60/68-рп/к.18 за 

ознаками вчинення ТОВ «БОРИСПІЛЬПРОМІНВЕСТ» 

(34977093) та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (30535707) 

порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 

ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Перша Дніпровська державна нотаріальна кон-
тора повідомляє, що 06.07.2007 року помер Бара-
новський Євгеній Михайлович, 05.07.1932 р.н., с. 
Високе, Харківська обл., Україна, проживав: м. Дні-
про, вул. Січеславська Набережна, буд. 10, кв. 39. 
Просимо сина спадкодавця Барановського Оле-
га Євгеновича, 24.04.1953 р.н., який мешкає: Ні-
меччина, місто Ганновер, звернутися до Першої 
Дніпровської державної нотаріальної контори за 
адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 19/21,  
тел.: +38 097 640 54 43, +38 095 904 06 27. 

Адмінколегія Київського обласного тервідділен-

ня АМКУ прийняла розпорядження від 27.11.2018 

№ 60/79-рп/к про початок розгляду справи  

№ 136/60/79-рп/к.18 за ознаками вчинення ТОВ  

«ТЕХОЙЛ ТК» (40955753) та ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» 

(39582451) порушення ЗЕК, передбаченого п. 1  

ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної 

конкуренції».

Адміністративна колегія Київського обласного тер-
відділення АМКУ прийняла рішення від 27.11.2018  
№ 60/31-р/к у справі № 71/11-р-02-02-18 про пору-
шення ТОВ «Виробнича компанія Рехау» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 41676187), яке перед-
бачене ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної кон-
куренції». Зазначеним рішенням на ТОВ «Виробни-
ча компанія Рехау» накладено штраф у розмірі 4600 
грн. З детальним текстом рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-
йняла рішення від 27.11.2018 №60/40-р/к у спра-
ві №90/30-р-02-05-18 про вчинення ТОВ «Плейс» 
(36149681) та ТОВ «Біохімексім» (37387344) пору-
шення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням на-
кладені штрафи: ТОВ «Плейс» — 68000,00 грн, ТОВ 
«Біохімексім» — 68000,00 грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-
йняла рішення від 27.11.2018 №60/39-р/к у справі 
№75/15-р-02-05-18 про вчинення ТОВ «Глобал Стор» 
(34691437) та ТОВ «Біохімексім» (37387344) пору-
шення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 
ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням 
накладені штрафи: ТОВ «Глобал Стор» — 68000,00 
грн, ТОВ «Біохімексім» — 68000,00 грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ при-
йняла рішення від 27.12.2018 №60/52-р/к у спра-
ві №119/60/62-рп/к.18 про вчинення ТОВ «ТД «ПО-
ПЕЛЮШКА» (40116751) та ТОВ «НВЦ «МЕГОІТ» 
(38405945) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 
та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конку-
ренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ТД «ПО-
ПЕЛЮШКА» — 68000,00 грн, ТОВ «НВЦ «МЕГОІТ» — 
1180,00 грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суд-
дя Ковальов В. М.) знаходиться кримінальне провадження №1-кп/414/98/2018 
(ЄУН 423/1163/18) за обвинуваченням Григоренка Ігоря Вікторовича, 8 червня 
1967 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове роз-
слідування.

Обвинувачений Григоренко Ігор Вікторович викликається Кремінським район-
ним судом Луганської області в підготовче судове засідання в зазначеному кримі-
нальному провадженні, яке відбудеться 12 лютого 2019 року о 10 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань Кремінського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обви-
нуваченого, кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в 
порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні підготовчого судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. Кадіївка (Стаханов), вул. Бурбело, буд. 
15, кв. 21, за матеріалами кримінального провадження № 425/2549/18, 1-кп/425/376/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Фірсова Івана Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 12 лютого 2019 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошничен-
ка Дениса Миколайовича (який зареєстрований: Луганська обл., м. Луганськ, 
вул. Печерська, 6), як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8595/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 12 лютого 2019 року об 11.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинувачену Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року на-
родження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), вул. Крас-
ноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального провадження № 425/1770/17, 
1-кп/425/68/18, на підставі обвинувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Горбенко О. В. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 13 лютого 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу 
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинувачено-
го Япринцева Миколу Захаровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна, 60) у судове засідання з роз-
гляду кримінальної справи №428/9549/16-к за обвинуваченням Япринцева Мико-
ли Захаровича за ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 12.02.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК 
України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до су-
ду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про не-
можливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, у тому чис-
лі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс су-
ду (06452) 70-25-80.

Суддя Н. В. Бойко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого 
Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Доне-
цька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7), у підго-
товче судове засідання для здійснення спеціального судового проваджен-
ня у кримінальному провадженні № 1-кп/328/205/18 (справа № 161/5452/18), 
внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 28.02.2019 року о 14.30 годині в залі судового засідання 
за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі 
неявки обвинуваченого Нєвойти В. О., кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. 

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

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 
1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 12 лютого 2019 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпуренка Іго-
ря Павловича (який зареєстрований: Луганська обл., Станично-Луганський район, 
с. Валуйське, пров. 2-й Совєтський, 20), як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Кашпуренка Ігоря Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
12 лютого 2019 року об 11.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не 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 21.02.2019 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.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 -1 +4 Черкаська -1 -6 -1 +4
Житомирська -1 -6 -1 +4 Кіровоградська 0 -5 -1 +4
Чернігівська -1 -6 -2 +3 Полтавська 0 -5 -2 +3
Сумська -1 -6 -2 +3 Дніпропетровська 0 -5 +1 +6
Закарпатська -1 -6 +2 +7 Одеська 0 -5 +1 +6
Рівненська -1 -6 -1 +4 Миколаївська 0 -5 -1 +4
Львівська -1 -6 -1 +4 Херсонська 0 -5 +2 +7
Івано-Франківська -1 -6 -1 +4 Запорізька 0 -5 +2 +7
Волинська -1 -6 -1 +4 Харківська -1 -6 -1 +4
Хмельницька -1 -6 -1 +4 Донецька -1 -6 0 +5
Чернівецька -1 -6 -1 +4 Луганська -1 -6 0 +5
Тернопільська -1 -6 -1 +4 Крим 0 +5 +9 +14
Вінницька 0 -5 -1 +4 Київ -2 -4 +1 +3

Укргiдрометцентр

Молодь Луганщини 
отримала нову 
діалогову платформу

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДЛЯ ЗБОРІВ ГРОМАДСЬКОСТІ. Платформа «Мультихаб 
GreenLab» — це мультифункціональна аудиторія, розділена на 
кілька зон і призначена для проведення зустрічей, круглих столів 
та інших заходів. Це міжнародний проект за участі Східноукраїн-
ського національного університету ім. В. Даля, громадськості та 
ПРооН. За словами ганни Борової, соціальна згуртованість, до-
віра між людьми та до органів влади — це основні напрями робо-
ти ПРооН у Луганській області. «Тут будуть можливості для са-
мореалізації та розвитку території. Найголовніше, щоб кожен із 
нас почав діяти», — додала радник з питань ПРооН ганна Бо-
рова. Роботу GreenLab буде спрямовано на налагодження діало-
гу та збільшення кількості молодіжних ініціатив. організатори ви-
значили такі напрями діяльності: студентські ініціативи, наукові, 
освітні й культурні та громадські заходи, медіація і посередництво.

Книжки  
на будь-який смак

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ЧИТАННЯ. 1133 примірниками цікавих популярних книжок не-
давно поповнилися фонди Черкаської обласної бібліотеки для ді-
тей. Їх придбано за кошти, надані в межах програми поповнення бі-
бліотечних фондів області на 2018—2023 роки. Це перше за остан-
ні вісім років масштабне поповнення книжкового фонду бібліоте-
ки за рахунок обласного бюджету. Книгозбірню вдалося збагатити 
найсвіжішими бестселерами українських та закордонних письмен-
ників, виданнями класиків, твори яких вивчають за шкільною про-
грамою, і популярними серед дітей та підлітків історіями. Бібліотеку 
поповнила література, яка вийшла друкому у видавництвах «Шко-
ла», «Тези», «Знання», «Видавництві Старого Лева». Уже незаба-
ром можна буде прочитати твори Наталії Щерби, галини Вдовичен-
ко, Сашка Дерманського, Надії гербіш, Клауса гаґерупа, Джеремі 
Стронґа, Ульфа Старка та інших авторів.

ФОТОФАКТ

ДЕНЬ БАЙБАКА. «Нащо будити байбака? І до чого тут прогноз 
погоди на весну?» — такі запитання виникають у більшості людей, 
які вперше дізнаються про харківського Тимка і традицію відзнача-
ти 2 лютого День байбака.

Адже щоб дізнатися прогноз, легше зайти на перший-ліпший по-
годний сайт в інтернеті.

Ця давня традиція зародилася на американському континен-
ті серед індіанців, і згодом її трансформували переселенці на єв-
ропейський лад. Люди вірять, що саме 2 лютого байбак проки-

дається від зимової сплячки і визначає, чи варто йому подріма-
ти ще кілька тижнів або час вибиратися з нірки і зустрічати вес-
ну. До речі, харківський байбак Тимко ІІІ напророкував цього ро-
ку пізню весну. Народний синоптик мешкає на біологічній станції 
Каразінського університету в селищі гайдари та вже вдруге пе-
редбачає погоду.

2 лютого у світі відзначили День байбака — жартівливе свято, 
головний герой якого — байбак-синоптик. За поведінкою тваринки 
припускають, чи триматимуться ще морози й на яку весну чекати.

Канада випустила монету у вигляді писанки
Лариса ВЕЛИЧКО 

для «Урядового кур’єра» 

ДО УВАГИ КОЛЕКЦІОНЕ-
РІВ. Сьогодні почато випуск но-
вої монети Королівського ка-
надського монетного двору. 
Сайт установи повідомляє, 
що це кольорова срібна мо-
нета у формі української 
писанки, яка продовжить 
серію писанок і стане 
четвертою такою моне-
тою. Цього разу її при-
свячено величезно-
му пам’ятнику укра-
їнській писанці, вста-
новленому в канад-
ському місті Вегре-
віль у провінції Аль-
берта.

«У східній частині 
міста Вегревіль є мо-
нумент у формі яйця. 
Цю 2300-кілограмову пи-
санку присвячено 100-річ-
чю Королівської канадської кін-

ної поліції. Диво комп’ютерного 
дизайну виконано у кольорах, 
що вшановують мир, історію та 
традиції. Наша четверта моне-

та-писанка  — 
це зменше-

на версія 
всесвіт-

ньові-

домого вегревільського укра-
їнського пасхального яйця», — 
йдеться в описі монети на сайті.

На реверсі нанесено ко-
льорові візерунки, а на авер-
сі — профіль королеви Єли-
завети ІІ. Монету викарбу-
вано із 31,82 грама чисто-
го срібла, її номінал — 20 
канадських доларів. Ви-
пуск почнуть 5 лютого, 
загальний наклад — 5 
тисяч штук.

Пам’ятник україн-
ській писанці у Ве-
гревілі встановлено 
1975 року. Щоліта 
поряд з ним відбу-
вається український 
фестиваль писанки. 
Монумент заввишки 
7,8 метра і завширш-
ки 5,5 метра оберта-

ється за напрямком вітру. Ве-
личезний відсоток населен-
ня Вегревіля має українську 
спадщину, а Вегревільська 

писанка дру-
га за вели-

чиною у 
світі.

Вийшов літопис Слов’янська
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЗНАЙ ПРО РІДНИЙ КРАЙ. 
На Донеччині наприкінці ми-
нулого року вийшла друком 
документально-публіцистич-
на книжка «Слов’янщина. 
Час, події, люди». Видання 
стало своєрідним літописом 

Слов’янська і району, адже 
на його сторінках зібрано чи-
мало цікавих фактів з архео-
логічної, історичної, краєзнав-
чої, економічної, суспільної та 
культурної спадщини цієї зем-
лі в північній частині області. 
Увагу читачів привертає роз-
діл, присвячений творчим осо-
бистостям, які свого часу тут 

побували. Серед них григорій 
Сковорода, Антон Чехов, Іван 
Манжура, Володимир Неми-
рович-Данченко, Михайло Пе-
тренко, Леонід Биков та чима-
ло інших. 

Завдяки допомозі місцевих 
меценатів книжку підготували 
до друку слов’янські краєзнав-
ці, письменники та журналіс-

ти. А одними із перших читачів 
стали депутати Слов’янської 
районної ради, яким упоряд-
ники «Слов’янщини» презен-
тували свою роботу. Весь не-
великий наклад (всього 250 
примірників) літопису краю пе-
редадуть до місцевих бібліо-
тек і навчальних закладів ра-
йону.
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Нова срібна монета —  
вже четверта у «писанковій» 
колекції канадських монет
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