
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 лютого 2019 року
USD 2721.5854 EUR 3108.8670 RUB 4.1507 / AU 357616.32 AG 4285.14 PT 222081.37 PD 370679.93

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Український уряд 

докладе всіх зусиль, 
щоб 2019-й був 

роком зростання, 
стабільності та успіхів 

у галузях, важливих 
для життя наших 

громадян».

Цукру вистачить  
на всі потреби 

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ. Вітчизняні цукрові заводи завершили сезон 
цукроваріння, який стартував 30 серпня 2018 року, і виробили за йо-
го підсумками 1,82 мільйона тонн цукру. «У сезон працювали 42 цу-
крових заводи, які переробили 13,6 мільйона тонн цукрових буря-
ків, що майже на 10% менше, ніж торік. Через скорочення посівних 
площ і кількості сировини ми й отримали на 15% менше цукру», — 
цитує УНІАН повідомлення прес-служби Асоціації цукровиробників 
України «Укрцукор». 

Ще однією причиною скорочення виробництва цукру цього сезо-
ну стала низька якість сировини. Так, в асоціації нагадали, що торік 
аграріям вдалося отримати рекордну врожайність цукрових буряків, 
при цьому їхня цукристість була низькою — лише 16,47%.

Попри це, обсягу вистачить для забезпечення внутрішньої потре-
би України й реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Найбіль-
ше цукру в цьому сезоні виробили Вінницька область — 424 тися-
чі тонн, Тернопільська — 227 тисяч тонн і Полтавська — 222,5 тися-
чі тонн готової продукції.

33,29 млн тонн
енергетичного й коксівного вугілля 

видобуто в Україні торік, що на 0,9% 
більше, ніж у 2017 році 

ЗНО-2019. Учора  розпочалася реєстрація для участі  
в зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме  
до 25 березня

Новий старт  
по перепустку до вишу

 Прем’єр-міністр про неповернення до прірви  
минулих періодів і впевнений погляд  
в осяжне майбутнє 
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ОРІЄНТИР

Українці надто добре 
усвідомили гіркі уроки 
ворожої пропаганди, брехні  
й популізму. Тому кремлівська 
локшина на нас більше не діє

ПРОТИДІЯ

Указ Президента України «Про 
внесення змін до Положення про 
проходження громадянами України 
військової служби у Державній 
спеціальній службі транспорту»
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Тест на дотримання закону
СПРАВИ РЕЛІГІЙНІ. У Міністерстві культури розтлумачили нормативні зміни для уникнення 
спекуляцій та перекручування фактів щодо переходу парафій до Православної церкви України 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Віряни в Україні обізнані з важ-
ливими подіями, які остан-

нім часом відбулися в церковно-
му житті. Так, торік 15 грудня бу-

ло створено Православну церкву 
України, 5—6 січня 2019-го відбу-
лося підписання та отримання То-
моса про автокефалію ПЦУ. Але 
святкові події відгриміли, й на 
зміну їм прийшли справи буден-
ніші, як-от державна реєстрація 

помісної церкви. 30 січня було за-
реєстровано її Статут і релігійну 
організацію Київська митрополія 
Української православної церкви 
(Православної церкви України).

«Тобто і Статут (внутрішній до-
кумент організації) держава ви-

знала. І організація отримала ста-
тус юридичної особи і тепер має 
повноваження представляти 
церкву в правових відносинах з 
дeржавою, міжнародними органі-
заціями, православними цeрквами. 
Вона вибудовуватиме систeму ко-

мунікацій всeрeдині православно-
го сeрeдовища та з усіма структу-
рами, причетними до її появи», — 
роз’яснює директор департамен-
ту у справах релігій та націо- 
нальностей Міністерства 
культури Андрій Юраш. 3
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
29.01.2019 Київ  № 105

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 16 червня 2016 року № 1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних по-

слуг», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водо-
відведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 ро-
ку за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердже-
ної постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Націо-
нальна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведен-
ня», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни:

1) підпункт 38 пункту 1 викласти в такій редакції:
«38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАР-

СТВА МІСТА УЖГОРОДА» зі структурою, наведеною в додатку 38 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання — 13,89 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення — 7,45 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
2) додаток 38 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офі-

ційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 38  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг 16 червня 2016 року № 1141  
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29.01.2019 № 105) 
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»
Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників

Централізоване 
водопостачання 

Централізоване 
водовідведення

тис. грн 
на рік грн/м3 тис. грн 

на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 67 090,542 12,1764 38 224,656 6,4821

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 35 109,865 6,3721 17 635,892 2,9907
1.1.1 електроенергія 30 100,483 5,4630 17 034,332 2,8886
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/

очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 3 413,592 0,6195 0,000 0,0000
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 1 595,790 0,2896 601,560 0,1020
1.2 прямі витрати на оплату праці 13 530,925 2,4557 8 929,406 1,5142
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 4 955,804 0,8994 3 931,469 0,6667

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2 976,804 0,5403 1 964,469 0,3331
1.3.2 амортизаційні відрахування 1 979,000 0,3592 1 967,000 0,3336
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 13 493,948 2,4490 7 727,889 1,3105

1.4.1 витрати на оплату праці 7 801,939 1,4160 4 439,348 0,7528
1.4.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 716,427 0,3115 976,656 0,1656
1.4.3 амортизаційні відрахування 42,000 0,0076 22,000 0,0037
1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 1 294,154 0,2349 797,392 0,1352
1.4.5 інші витрати 2 639,428 0,4790 1 492,493 0,2531

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 2 354,946 0,4274 1 336,551 0,2266
2.1 витрати на оплату праці 1 399,322 0,2540 797,260 0,1352
2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 307,851 0,0559 175,397 0,0297
2.3 амортизаційні відрахування 67,000 0,0122 33,000 0,0056
2.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених 

законодавством, обов’язкових платежів 1,064 0,0002 0,606 0,0001
2.5 інші витрати 579,709 0,1052 330,288 0,0560
3 Витрати на збут, у тому числі: 3 709,378 0,6732 2 188,342 0,3711

3.1 витрати на оплату праці 2 929,481 0,5317 1 669,064 0,2830
3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 644,486 0,1170 367,194 0,0623
3.3 амортизаційні відрахування 59,000 0,0107 29,000 0,0049
3.4 інші витрати 76,411 0,0139 123,084 0,0209
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 73 154,866 13,2770 41 749,549 7,0798
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 3 700,000 0,6715 2 375,000 0,4027

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 3 700,000 0,6715 2 375,000 0,4027
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки 

та збори, на оплату праці за попередній звітний період 0,000 0,0000 0,000 0,0000

9 Коригування витрат з урахуванням протоколу № 48 засідання НКРЕКП 
від 20.10.2016 -307,364 -0,0558 -170,602 -0,0289

10 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 76 547,502 43 953,947
11 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 13,89 7,45
12 Обсяг реалізації, тис. м3 5 509,90 5 897,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
29.01.2019 Київ  № 106

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 
частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг», Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з вико-
ристанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 ро-
ку за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з викорис-
танням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за 
№ 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 
листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з ви-
користанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154, такі зміни:

1) підпункт 25 пункту 1 викласти в такій редакції:
«25) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» зі структурою, наведеною в додатку 25 до цієї постанови:
тариф на послугу з централізованого постачання холодної води — 14,53 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
тариф на послугу з централізованого водовідведення — 7,80 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
2) додаток 25 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друко-

ваному виданні — газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 25  
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868  
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29.01.2019 № 106)
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»

Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників 

Послуга 
з централізованого 

постачання холодної 
води (з використанням 
внутрішньо будинкових 

систем)

Послуга 
з централізованого 

водовідведення 
(з використанням 

внутрішньо будинкових 
систем)

тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 37 686,396 12,2629 20 114,273 6,5285

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 29 894,019 9,7273 15 933,617 5,1716

1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 29 894,019 9,7273 15 933,617 5,1716
1.3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 7 792,378 2,5356 4 180,656 1,3569

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 7 526,380 2,4490 4 037,583 1,3105
1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 265,998 0,0866 143,073 0,0464
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 314,177 0,4276 698,674 0,2268

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 1 313,494 0,4274 698,307 0,2266
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,683 0,0002 0,367 0,0001
3 Витрати на збут, у т. ч.: 3 758,548 1,2230 2 052,136 0,6661

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 2 068,941 0,6732 1 143,341 0,3711
3.2 витрати на оплату праці 1 087,344 0,3538 584,854 0,1898
3.3 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 239,216 0,0778 128,668 0,0418
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування 

коштів споживачів 342,915 0,1116 184,445 0,0599
3.6 інші витрати 20,132 0,0066 10,828 0,0035
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 42 759,121 13,9135 22 865,083 7,4213
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 2 063,711 0,6715 1 240,864 0,4027

7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 2 063,711 0,6715 1 240,864 0,4027
7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, 
на оплату праці за попередній звітний період з централізованого водопостачання 
та водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

9 Коригування витрат з урахуванням протоколу № 48 засідання НКРЕКП від 20.10.2016 -171,435 -0,0558 -89,134 -0,0289
10 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн 44 651,397 24 016,813

11 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 14,53 7,80

12 Обсяг реалізації, тис. м3 3 073,20 3 081,00
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення А. Чумак
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

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: F11GL39283-F11GL39302,  

F11GL39304-F11GL39309              

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:

22.03.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/41437-asset-sell-
id-190190; http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/41472-asset-
sell-id-190305

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луган-

ської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Пуш-
карську Марину Ігорівну як обвинува-
чену в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/9012/17 за обвину-
вальним актом 15 лютого 2019 року о 
15.15 годині.

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

Адмінколегія Київського облас-

ного ТВ АМКУ прийняла рішення від 

04.12.2018 № 60/42-р/к про порушен-

ня законодавства про захист економіч-

ної конкуренції та накладання штрафу 

ТОВ «А ПЛЮС БУД».

З текстом рішення можна ознайо-

митись на офіційному веб-сайті АМКУ 

за посиланням http://www.amc.gov.ua/

amku/control/kyivr/uk/index.

Одинадцятою Харківською держав-

ною нотаріальною конторою заведено 

спадкову справу щодо майна померло-

го 26.06.2018 р. Маренича Івана Івано-

вича, 1938 р.н. Прохання до спадкоєм-

ців І. І. Маренича (у т.ч. Маренич Лари-

си Іванівни, 1967 р.н., Маренича Олек-

сандра Івановича, 1973 р.н.), з’явитися 

до нотаріальної контори за адресою: 

м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г, у 

двотижневий строк від дня публікації.

Адміністративною колегією Ки-
ївського обласного тервідділення  
АМКУ прийнято Рішення від 27.11.2018 
№ 60/36-р/к «Про порушення законо-
давства про захист економічної кон-
куренції ТОВ «Атум-2003» та накла-
дання штрафу» (ідентифікаційний код 
32593650), яким дії ТОВ «Атум-2003» 
визнано порушенням п. 13 ст. 50 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції».

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

У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедик-
товича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 8 грудня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Ва-
сильович викликаються в судове засідання на 11 лютого 2019 року о 15.30 годині в приміщення Красно-
гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 12. 
Справа розглядається під головуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про дату, 
час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 330862 Нежитлова будівля — корпус №4 (літ. Е), заг. пл. 37957,50 кв. м, та земельна ділянка (к/н: 8000000000:82:033:0057), 

заг. пл. 1,3633 га, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 
Початкова ціна продажу  563 698 752,14 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 56 369 875,21  грн.
та проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 330879  26/100 частин нежилого приміщення (в літ. А), заг. пл. 612,5 кв. м  за адресою: м. Київ, вул. Закревського Мико-

ли, буд. 47. 
Початкова ціна продажу  16 293 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1 629 360,00  грн.
Аукціон відбудеться 11.03.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ,  

вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 06.03.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 06.03.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код 
за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з май-
ном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 14298457
3. Місцезнаходження 03134, м.Київ, Якутська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044)205-59-66 (044)205-59-67 
5. Електронна поштова адреса hotline@dmi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом для розкриття інформації

www.dmi.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір  
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню  
пакета акцій

II. Текст повідомлення
На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй 

України» — 31 сiчня 2019 року, станом на 30 сiчня 2019 року, стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр па-
кета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Розмiр частки до змiни фiзичної особи — Дашка Сергiя 
Миколайовича, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 20%, розмiр частки пiсля змiни фiзичної особи — 
Дашка Сергiя Миколайовича, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 0%.

На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй 
України» — 31 сiчня 2019 року, станом на 30 сiчня 2019 року, стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Розмiр частки до змiни фiзичної особи — Халiмоненка 
Володимира Васильовича, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 0%, розмiр частки пiсля змiни фiзичної 
особи — Халiмоненка Володимира Васильовича, в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 20%.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади          Рахмайлов Євген Васильович
Генеральний директор                                       (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
                                                                                          01.02.2019
                                                                                              (дата)

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Ва-
лентини Григорівни, 13.12.1949 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна, 
зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Ткаченко Валентину Григорівну у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 15 лютого 
2019 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпен-
ко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

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

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 15 лю-
того 2019 року об 11.00 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючої судді Половинки В. О., суддів Осіпен-
ко Л. М., Попової О. М.

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТЕЙТ ОІЛ» 
(м. Обухів, Київська обл., код ЄДРПОУ 39436796)
Повідомляємо, що розпорядженням державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету Украї-
ни від 10.05.2018 № 01/86-р розпочато розгляд спра-
ви № 24-26.13/49-18 за ознаками вчинення Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «СТЕЙТ OIЛ» 
(м. Обухів, Київська обл., ідентифікаційний код юри-
дичної особи 39436796) порушення, передбаченого 
пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції» у вигляді здійснення концен-
трації шляхом одержання в оренду протягом 2015 — 
2016 років, єдиних майнових комплексів — 34 авто-
заправних станцій, групи БРСМ, без отримання від-
повідного дозволу органів Антимонопольного комі-
тету України, наявність якого необхідна.

Інформація про розпорядження розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua).

Ця інформація розміщена на підставі абза-
цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/7276/17 стосовно Кокоткіної Оксани Сер-
гіївни, 11.06.1971 року народження, місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Луганськ, вул. Республі-
канська, б. 21, обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кокоткіну Оксану Сергіївну, 11.06.1971 року наро-
дження, місце реєстрації: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Республіканська, б. 21 у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 лютого 2019 року о 09.30 годи-
ні в залі судових засідань Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

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

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 15 люто-
го 2019 року об 11.30 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Єв-
гена Володимировича, 05.01.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Мануйлова Євгена Володимировича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 15 
лютого 2019 року о 14.30 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

28 грудня 2018 року Публічне Акціонерне Товари-
ство «Діамантбанк» (далі — «Первісний кредитор»), 
від імені якого діє виконуючий обов’язки уповнова-
женої особи на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк» Іркні-
єнко Юрій Петрович на підставі Закону України «Про 
систему гарантування фізичних осіб», з однієї сто-
рони, і Товариство з Обмеженою Відповідальніс-
тю «Фінансова Компанія «Максимум» (далі — «Но-
вий кредитор») в особі Директора Чорного Макси-
ма Володимировича, який діє на підставі Статуту, 
з другої сторони (які далі за текстом разом імену-
ються Сторони, а окремо – Сторона) уклали Договір  
№ F42GL37000 про відступлення (купівлю-продаж) 
прав вимоги (далі — «Договір»).

Новий кредитор повідомляє Майнового Поручите-
ля, а саме: ТОВ «Інекон — Сервіс», що зареєстрова-
не за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дмі-
тровська, буд. 26, про намір вчинити дії спрямова-
ні на задоволення вимоги Іпотекодержателя, а са-
ме: звернути стягнення на Предмет іпотеки, на під-
ставі договору іпотеки № 011/12 від 16.02.2017 ро-
ку, шляхом:

– продажу від свого імені Предмета іпотеки будь-
якій особі на підставі договору купівлі-продажу в 
порядку встановленому статтею 38 Закону України 
«Про іпотеку»;

– прийняття предмета іпотеки у власність в поряд-
ку, визначеному ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер провадження 
1-кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько Яни Васи-
лівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, 
викликається в судове засідання, яке відбудеться 19 лю-
того 2019 року о 13.00 год. до суду для участі в розгля-
ді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або 
ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/73/2019; справа № 243/731/17 за 
обвинуваченням Толстих Артема Євгенійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Толстих Артема Євгені-
йовича, 18.04.1985 року народження, останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, кв. 3, у судове 
засідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 13 лютого 2019 року о 13 год. 00 
хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримі-
нальне провадження № 22017050000000105 (номер спра-
ви 243/243/1369/17, номер провадження 1-кп/243/125/2019) 
за обвинуваченням Бовта Максима Анатолійовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 
03.08.1979 року народження, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, 
викликається на судові засідання, які відбудуться 20 лю-
того 2019 року о 08.30 год., 22 лютого 2019 року о 08.30 
год. та 27 лютого 2019 року о 08.30 год. до суду для учас-
ті в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2. Ідентифікаційний код  
юридичної особи 00131529
3. Місцезнаходження 89412, с. Онокiвцi, вул. Головна, 57
4. Міжміський код, телефон  
та факс (0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі  
Інтернет, яка додатково  
використовується емітентом  
для розкриття інформації https://zakarpat.energy

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закарпаттяобленер-

го» вiд 01.02.2019 року (протокол №01/02/2019 вiд 01.02.2019 р.): 
Припинено з 03.02.2019 р. повноваження генерального дирек-

тора ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Петрова Вiктора Володимиро-
вича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних да-

них). Припинення повноважень обумовлене переведенням на ін-
шу посаду Петрова Вiктора Володимировича. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi з 23.05.2017 р. 
Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. На посаду замiсть звiльненої особи обрано Гумена Во-
лодимира Степановича.

Припинено з 03.02.2019 р. повноваження члена дирекцiї 
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Гумена Володимира Степанови-
ча (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Припинення повноважень обумовлене власним бажанням 
Гумена Володимира Степановича. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Перебував на посадi з 10.09.2018 р. Особа 
не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни. На посаду замiсть звiльненої особи обрано Чийпеша Олексан-
дра Iвановича.

Обрано генеральним директором ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 
з 04.02.2019 р. Гумена Володимира Степановича (фiзична особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на 
який обрано особу — до 22.05.2020 р. 

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
- помiчник голови правлiння-генерального директора з 

координацiї та контролю енергозбутової роботи в РЕМ ВАТ 
«Тернопiльобленерго» з 03.10.2005 р. по 03.09.2018 р.;

- перший заступник генерального директора-директор з енерго-
збуту ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 04.09.2018 р. по 02.01.2019 р.;

- перший заступник генерального директора ПрАТ «Закарпаття-
обленерго» з 02.01.2019 р. по 03.02.2019 р.;

- член дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 10.09.2018 р. по 
03.02.2019 р.

Гумен Володимир Степанович обраний генеральним директором 
замiсть Петрова Вiктора Володимировича.

Обрано членом дирекцiї ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 
04.02.2019 р. Чийпеша Олександра Iвановича (фiзична особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обра-
но особу — до 22.05.2020 р. Посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв:

- директор з iнвестицiй та технiчного забезпечення виробництва 
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 13.12.2012 р. по теперiшнiй час;

-  член дирекції ПрАТ «Закарпаттяобленерго» з 31.01.2013 р. по 
21.04.2015 р.

Чийпеш Олександр Iванович обраний членом дирекцiї замiсть 
Гумена Володимира Степановича.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

Генеральний директор                               Петров Вiктор Володимирович
                                                                                     01.02.2019
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РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті у складі:

головуючого судді Ярмола О. Я. ,
при секретарі Ліщинська О. С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква в залі суду 

№ 5 справу в порядку окремого провадження за заявою Товариства з обме-
женою відповідальністю «Агроком», заінтересовані особи: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Агрокомплект», Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Віртуал» про визнання втраченого векселя недійсним та від-
новлення права на втрачений вексель,-

ВСТАНОВИВ:
Заявник в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком» 

звернувся до суду із зазначеною заявою, мотивуючи тим, що 26.02.2013 
року між ТзОВ «Агроком» та ТзОВ «Агрокомплект» було укладено дого-
вір купівлі-продажу № 1, в результаті чого ТзОВ «Агроком» отримало у 
власність простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року номіналь-
ною вартістю 2 086 446,00 грн., строк платежу 27.02.2018 року. Вексе-
ледавцем цього векселя є ТзОВ «Агрокомплекс», першим векселедержа-
телем ТзОВ «Агроком», другим векселедержателем ТзОВ «Віртуал». Рі-
шенням Господарського суду Київської області від 10.09.2014 по справі  
№ 911/2710/14 визнано недійсним укладений між ТзОВ «Агроком» та 
ТзОВ «Агрокомплект» договір купівлі-продажу № 1 від 26.02.2013 ро-
ку. Відповідно до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 
05.03.2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроком» 
продало Товариству з обмеженою відповідальністю «Віртуал» цінні папе-
ри, серед яких був простий вексель Серії АА 1685398. Цей договір визнано 
недійсним рішенням Господарського суду Київської області від 11.06.2015 
р. по справі № 911/1266/15. Встановити місцезнаходження вищезазначе-
ного векселя не видається можливим, оскільки ТзОВ «Віртуал» не знахо-
диться за місцем своєї реєстрації, в зв’язку з чим, заявник просить суд 
визнати недійсним простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 ро-
ку номінальною вартістю 2 086 446,00 грн., строк платежу 27.02.2018 ро-
ку, векселедавцем якого є ТзОВ «Агрокомплект», першим векселедержа-
телем є ТзОВ «Агроком», другим векселедержателем є ТзОВ «Віртуал» , та 
відновити права ТзОВ «Агроком» на втрачений простий вексель Серії АА 
1685398 від 27.02.2013 року номінальною вартістю 2 086 446,00 грн. шля-
хом зобов’язання ТзОВ «Агрокомплект» видати аналогічний простий век-
сель на вказану суму взамін.

Представник заявника в судовому засіданні уточнив вимоги поданої за-
яви та просив суд визнати недійсним простий вексель Серії АА 1685398 
від 27.02.2013 року номінальною вартістю 2 086 446,00 грн., строк плате-
жу 27.02.2018 року.

Представники ТОВ «Агрокомплект» та ТОВ «Віртуал» в судове засідан-
ня не з’явились, про час та місце слухання справи були повідомлені на-
лежним чином. Відповідно до вимог ст. 323 ЦПК України, на підставі ухва-
ли суду від 05.07.2018 року в місцевій газеті «Час Київщини», та в загаль-
нодержавній офіційній Всеукраїнській газеті «Урядовий кур’єр» було опу-
бліковано оголошення про виклик держателів втраченого векселя. У вста-
новлений ЦПК України трьохмісячний строк з дня публікації, векселедер-

жателі не подали до суду ні вексель, ні заяви, що вони є держателем, жод-
них клопотань, заяв, заперечень по справі суду не надходило.

Заслухавши пояснення представника заявника, оглянувши матеріали 
справи, суд вважає, що заява підлягає до задоволення.

Встановлено, що 26.02.2013 року між ТзОВ «Агроком» та ТзОВ «Агрокомп-
лекс» було укладено договір купівлі-продажу № 1, в результаті чого ТзОВ 
«Агроком» отримало у власність простий вексель Серії АА 1685398 від 
27.02.2013 року номінальною вартістю 2 086 446,00 грн., строк платежу 
27.02.2018 року. Векселедавцем цього векселя є ТзОВ «Агрокомплект».

Рішенням Господарського суду Київської області від 10.09.2014 по 
справі № 911/2710/14 визнано недійсним укладений між ТзОВ «Агроком» 
та ТзОВ «Агрокомплект» договір купівлі-продажу № 1 від 26.02.2013 ро-
ку. Дане рішення залишено без змін постановою Київського апеляційно-
го господарського суду від 08.12.2014 р. та постановою Вищого господар-
ського суду України від 25.02.2015 року.

Відповідно до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 
05.03.2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроком» 
продало Товариству з обмеженою відповідальністю «Віртуал» цінні папе-
ри, серед яких був простий вексель Серії АА 1685398 номінальною вартіс-
тю 2 086 446,00 грн.

Рішенням Господарського суду Київської області від 11.06.2015 р. по 
справі № 911/1266/15 договір № ЦП/01 від 05.03.2013 року визнано не-
дійсним. В своєму рішенні судом зазначено, що такий договір укладено 
директором ТзОВ «Агроком» ОСОБА_1 з перевищенням повноважень ви-
значених Статутом, під час укладання договору купівлі-продажу цінних 
паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року, за яким простий вексель Серії АА 
1685398 було незаконно передано ТзОВ «Віртуал». Вказане рішення на-
брало законної сили 03.07.2015 року.

08 вересня 2015 року ТзОВ «Агроком» звернулось із листом-вимо-
гою № 16 до ТзОВ «Віртуал» про повернення векселів, які були переда-
ні за недійсним Договором купівлі- продажу цінних паперів № ЦП/01 від 
05.03.2013 року, проте, вказаний лист був повернутий ТзОВ «Агроком» у 
зв’язку із відсутністю адресата за місцем знаходження.

ДПІ у м. Суми було проведено перевірку, здійснено вихід за юридичною 
адресою ТзОВ «Віртуал» — м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 71 та скла-
дено акт перевірки місцезнаходження підприємства. ТзОВ «Віртуал» на-
правлено повідомлення до Державної реєстраційної служби України про 
відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (форма 18-ОПП) від 
07.10.2015 року № 338. Отже, заявник вказує, що є всі підстави вважати, 
що простий вексель Серії АА 1685398 є втраченим.

Задовольняючи заяву ТОВ «Агроком», суд виходить з наступного.
Так, відповідно до ст. 75 Уніфікованого закону «Про переказні вексе-

лі та прості векселі», простий вексель містить: назву «простий вексель», 
яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей до-
кумент складений; безумовне зобов’язання сплатити визначену суму гро-
шей; зазначення строку платежу; зазначення місця, в якому повинен бути 
здійснений платіж; найменування особи, якій або за наказом якої повинен 
бути здійснений платіж; зазначення дати і місця видачі простого векселя; 
підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Відповідно до ст. 194 ЦК України та ст. 3 Закону України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок» цінним папером є документ установленої фор-
ми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майно-
ве право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка 
видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передба-
чає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість 
передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Одночасно, відповідно до приписів ч.1 ст.14 вищевказаного Закону 
вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку 
платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

За змістом приписів ст.4 вищевказаного закону, до особи яка набула 
право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним 
посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених зако-
ном або правочином. Права на цінний папір та права за цінним папером на 
пред’явника, що існує в документарній формі у паперовому вигляді, перехо-
дять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі.

В свою чергу, згідно вимог ст.11 Закону України «Про обіг векселів в Украї-
ні» платіж за втраченим векселем може бути здійснений за умови встановлен-
ня права власності на нього в порядку, визначеному законом.

У силу п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України № 5 від 08.06.2007 
«Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів», 
вексельні правочини регулюються не тільки нормами спеціального вексельно-
го законодавства, а й загальними нормами цивільного законодавства про уго-
ди та зобов’язання та відповідно за відсутності спеціальних норм у вексельно-
му законодавстві до вексельних правочинів застосовуються загальні норми ЦК 
з урахуванням їх особливостей.

Таким чином, втрата вищевказаного простого векселя робить неможливою 
реалізацію заявником втілених в ньому прав через неможливість пред’явлення 
його до оплати, а відновлення цих прав можливе лише шляхом звернення до 
суду з відповідною заявою.

Враховуючи викладене, та наявні в справі дані є належними та достатніми 
для визнання простого векселя недійсним, а тому суд вважає, що заява підля-
гає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 327 ЦПК України за результатами розгляду справи суд 
ухвалює рішення про визнання втраченого цінного папера на пред’явника або 
векселя недійсним або про відмову в задоволенні заявленої вимоги. Рішення 
про визнання втраченого цінного папера на пред’явника або векселя недійсним 
є підставою для видачі заявникові цінного папера на пред’явника замість ви-
знаного недійсним або проведення визначених ним операцій; для здійснення 
платежу за векселем або для видачі заявникові векселя замість визнаного не-
дійсним та для відновлення зобов’язаними за векселем особами передаваль-
них написів.

Відповідно до ч. 2 ст. 327 ЦПК України, рішення суду про визнання недійсним 
втраченого цінного папера на пред’явника або векселя публікується в порядку, 
встановленому частиною другою статті 323 цього Кодексу.

Понесені заявником судові витрати по оплаті судового збору відповідно до 
положень ч. 7 ст. 294 ЦПК України відшкодуванню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 76, 264, 265, 320, 323, 327 ЦПК України, суд
УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком», заінтересова-
ні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомплект», Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Віртуал» про визнання втраченого век-
селя недійсним та відновлення права на втрачений вексель — задовольнити.

Визнати недійсним простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року 
номінальною вартістю 2086446,00 грн., строк платежу 27.02.2018 року вексе-
ледавцем, якого є ТзОВ «Агрокомплект» (ЄДРПОУ 30496726, Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 194, кімната 301), першим векселе-
держателем є ТзОВ «Агроком» (ЄДРПОУ 30615677 Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Сквирське шосе,192 «В»), другим векселедержателем є ТзОВ «Вір-
туал» (ЄДРПОУ 31321890, Сумська область, м. Суми, вул. Пролетарська, 71).

Рішення суду має бути опубліковано за рахунок ТОВ «Агроком» в порядку, 
встановленому ч. 2 ст. 323 ЦПК України.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 
днів з дня його складення.

Повний текст рішення виготовлено 02.01.2019 р.
Суддя О. Я. Ярмола

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/2696/18 стосовно Верещаги 
Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Вере-
щага Д. О., зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Антрацитівський район, смт Маломиколаївка, кв-л Сивола-
па, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Верещагу Дмитра 
Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 14 лютого 2019 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М., Попо-
вої О. М.

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 Кулінченка Володи-
мира Васильовича (який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Луначарського, 60/11) 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 433/226/18 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Кулінченка Володими-
ра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 14 лютого 
2019 року о 10.30 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 Скрипник С. М. Осіпенко Л. М.

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 Александрова Олек-
сандра Володимировича (який зареєстрований за адре-
сою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Молодогвардій-
ська, 12/57) як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/9895/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Алексан-
дрова Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 14 лютого 2019 року о 10.10 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 Половинка В. О. Осіпенко Л. М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Скнаріну Лілію Григорівну, 05.05.1972 р.н. (вул. 
П.Морозова, буд. 2-А, м. Хрустальний, Луганська об-
ласть), як обвинувачену в підготовче судове засідан-
ня для розгляду кримінального провадження віднос-
но Скнаріної Л.Г. у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2  
ст. 110 КК України, яке відбудеться 12 лютого 2019 ро-
ку о 15 год. 00 хв. у приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков Луганської області. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Чалий

Селидівський міський суд Донецької області здій-
снює виклик до суду, який розташовано за адресою: 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Не-
єра Віктора Іонатановича, останнє відоме місце реє-
страції якого: Донецька область, м. Новогродівка, вул. 
Мічуріна, буд. 6, кв. 47, який обвинувачується у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
для участі в підготовчому судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню № 22017050000000108, яке 
відбудеться 20.02.2019 р. об 11 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації, обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Неєра В. І. до суду за викликом 
без поважних причин, на нього може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мі-
німальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати, або застосовано привід, або здій-
снено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через 
які особа може не з’явитися на виклик, згідно зі ст. 
138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вар-
тою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового 
рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, 
військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини); 4) відсутність особи в місці проживання про-
тягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в за-
кладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити 
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї 
чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Суддя О. В. Любчик

Дарницька районна в місті Києві державна адміні-
страція повідомляє про виявлення та взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна за адресою: м Ки-
їв, Дарницький район, вулиця Зрошувальна, 17-А, а 
саме:

– нежитлова будівля, літ. «А», загальна площа 
148,7 кв.м, адміністративна будівля;

– нежитлова будівля, літ. «Б», загальна площа 
155,1 кв.м, контрольно-пропускний пункт;

– нежитлова будівля, літ. «Г», загальна площа 
2809,2 кв.м;

– нежитлова будівля (умивальник) літ. «Д»;
– нежитлова будівля (туалет) літ. «Е»;
– навіс, літ. «Ж»;
– нежитлова будівля (сарай), літ. «З»;
– нежитлова будівля (корпус № 1), літ. «Н»,
– нежитлова будівля (корпус № 2), літ. «И».
За вказаною адресою також розміщені: огорожа, 

водонапірна вежа, пожежні водоймища, стоянка, 
плац, спортивний майданчик, свердловина.

(витяг з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно про взяття на облік безхазяйного не-
рухомого майна: запис про взяття на облік № 14352 
від 11.01.2019).

Власників вказаного майна, у разі наявності таких, 
з документами, які підтверджують право власності, 
просимо звернутися до Дарницької районної в міс-
ті Києві державної адміністрації протягом року з дня 
оприлюднення цього оголошення.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 15 лютого 2019 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб.10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

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

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Оле-
ну Миколаївну (яка зареєстрована: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4/479), як обвинувачену в су-
дове засідання по кримінальній справі № 426/11562/17-к 
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
стосовно Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 11 лютого 2019 року об 11.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваче-
ної 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, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Макси-
ма Вадимовича (який зареєстрований: Луганська обл.,  
м. Луганськ, кв-л Ленінського Комсомолу, 4/125), як об-
винуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/9773/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Козлова Максима Вадимо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 лютого 2019 ро-
ку о 12.00 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 Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 р.н. 
(кв-л Молодіжний, буд. 20-А, кв. 906, м. Луганськ), як 
обвинуваченого в підготовче судове засідання для розгля-
ду кримінального провадження відносно Долотіна В. О. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, яке відбудеться 12 лютого 2019 року о 14 год. 30 хв. 
у приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

Суддя А. В. Чалий
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до Правил (договірних 
умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УКРСИББАНК» з клі-
єнтами  (надалі — Правила), наступних змін:

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗ-
РАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІ-
ЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції в газе-
ті «Урядовий кур’єр» №105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами 
та доповненнями:

1. В розділі  «Терміни, що використовуються в Правилах» термін «Про-
вайдер» викласти в наступній редакції:

«Провайдер» — відповідна компанія, яка є власником Мобільного додат-
ку — компанія Google Ireland Limited, головний офіс якої знаходиться за 
наступною адресою: Гордон Хаус, Берроу Стріт, Дублін 4, Ірландія (Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), що є постачальником Сервісу Google 
Pay або компанія APPLE DISTRIBUTION  INTERNATIONAL, головний офіс якої 
знаходиться за наступною адресою: Холлі Хілл Індастріал Істейт, Корк, Ір-
ландія (Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland), що є постачальником Сер-
вісу Apple Pay»;

2. Пункт 2.11.12 Правил викласти в наступній редакції:
«2.11.12. Повернення Вкладу в Дату повернення здійснюється:
— на підставі відповідної заяви на повернення Вкладу, що подається Клі-

єнтом до обслуговуючого відділення Банку у двох примірниках на паперо-
вих носіях не пізніше Дати повернення. Один примірник такої заяви з від-
міткою Банку про отримання повертається Клієнту. У такому разі Вклад та 
нараховані проценти повертаються на рахунок, вказаний в зазначеній зая-
ві або через касу Банку;

— через систему UKRSIB online шляхом проставляння відповідної відміт-
ки про відмову від подальшої пролонгації/перерозміщення Вкладу та під-
твердження такого клопотання ОТР. У такому разі Вклад та нараховані про-
центи повертаються на поточний рахунок, з якого надійшли кошти для роз-
міщення Вкладу, або через касу Банку;

— шляхом звернення до StarContact  не пізніше ніж за 1 (один) робочий 
день до  Дати повернення із відповідним запитом щодо відмови від подаль-
шої пролонгації/перерозміщення Вкладу. Повернення коштів за Вкладом 
здійснюється на умовах, передбачених Договором та Правилами».

3. Розділ 5 «Правила користування додатковими послугами за картковим 
Рахунком» доповнити пунктом 5.1.8 у наступній редакції:

«5.1.8. Комісія за послуги StarSMS та/або StarSMS+ не нараховується у 
разі:

5.1.8.1. накладення арешту на картковий Рахунок Клієнта (за наявнос-
ті в Банку відповідного документа на арешт коштів) або під час виконання 
платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках, передбачених 
законодавством. Нарахування комісії поновлюється з моменту припинення 
дії відповідного рішення або арешту. У разі якщо арешт накладено на кон-
кретну суму та залишок на Рахунку більше цієї суми, то Клієнт має право 
здійснювати платежі в межах доступної суми, при цьому комісія за послуги 
StarSMS та/або StarSMS+  буде стягуватись;

5.1.8.2. наявності простроченої заборгованості за картковим рахунком, 
що триває більше ніж 8 (вісім) днів поспіль. Після повного погашення Клієн-
том зазначеної заборгованості Банк відновлює нарахування комісії».

Наступна нумерація пунктів змінюється відповідним чином.
4. Розділ 5 «Правила користування додатковими послугами за картковим 

Рахунком» доповнити пунктом 5.7 у наступній редакції:
«5.7. Купівля, продаж безготівкової іноземної валюти через систему 

UKRSIB online.
5.7.1. Послуги з купівлі, продажу безготівкової іноземної валюти (надалі 

в цьому пункті – Послуги) надаються Клієнтам за умови наявності у Клієн-
та доступу до системи UKRSIB online, а також за наявності у Клієнта відкри-
тих Рахунків у відповідних валютах, необхідних для надання Послуги (для 
списання коштів для проведення операції та для зарахування коштів по ре-
зультатах операції).

5.7.2. Якщо інше не передбачено Законодавством, Послуги з купівлі без-
готівкової іноземної валюти надаються в сумі лімітів, встановлених Банком.

5.7.3. Послуги надаються для наступних валют: гривня, долар США,  
євро.

5.7.4. Порядок подання та виконання Дистанційного розпорядження. 
5.7.4.1. Клієнт формує Дистанційне розпорядження шляхом заповнення 

відповідних форм в інтерфейсі системи UKRSIB online. 
5.7.4.2. В Дистанційному розпорядженні Клієнт вказує наступні відомості:
— Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі, 

продажу безготівкової іноземної валюти,
— Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після ку-

півлі, продажу безготівкової іноземної валюти,
— Сума в іноземній валюті, яку Клієнт бажає купити/продати.
Наступні реквізити Дистанційного розпорядження заповнюються авто-

матично:

— Дата проведення операції є датою направлення Дистанційного розпо-
рядження в Банк,

— Мета купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти, а саме «на 
власні потреби»,

— Курс Банку на дату подання Заяви,
— ПІБ Клієнта,
— Назва та МФО Банку.
5.7.4.3. Після заповнення всіх необхідних реквізитів Клієнт підписує Дис-

танційне розпорядження шляхом підтвердження його ОТР в порядку, вста-
новленому Договором, після чого Дистанційне розпорядження автоматич-
но направляється в Банк для виконання. 

5.7.4.4. Підтвердженням ОТР Дистанційного розпорядження Клієнт до-
ручає Банку, а Банк має право здійснити договірне списання з відповідного 
рахунку, зазначеного в Дистанційному розпорядженні, суми коштів, достат-
ньої для здійснення купівлі або продажу безготівкової іноземної валюти. 

5.7.4.5.  Дистанційне розпорядження обробляється та виконується або 
відхиляється Банком в дату його подання до Банку. 

5.7.4.6. Після проведення операції з купівлі/продажу безготівкової іно-
земної валюти Банк зараховує куплену іноземну валюту/гривню на відпо-
відний рахунок, вказаний в Дистанційному розпорядженні.

5.7.4.7. Виконане Дистанційне розпорядження зберігається в електро-
нній формі в системі UKRSIB online.

5.7.5. Відмова у виконанні Дистанційного розпорядження.
5.7.5.1. Банк має право відмовитись від виконання Дистанційного розпо-

рядження у наступних випадках:
— наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого договору, 

укладеного між Сторонами,
— недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції. Опе-

рація не проводиться за рахунок овердрафту, встановленого на відповід-
ному рахунку,

— недоступність запитуваної валюти, 
— наявності на рахунках, які використовуються для надання Послуги, 

будь-яких обмежень, 
— у разі якщо надання Послуги порушує або може призвести, на думку 

Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності.

5.7.2. У разі відмови від виконання Дистанційного розпорядження Банк 
повідомляє про це Клієнта засобами системи UKRSIB online».

ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПО-
ЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРА-
ХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУН-
КІВ, опублікованих в новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 
08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. В розділі  «Терміни, що використовуються в Правилах» термін «Про-
вайдер» викласти в наступній редакції:

«Провайдер» — відповідна компанія, яка є власником Мобільного додат-
ку — компанія Google Ireland Limited, головний офіс якої знаходиться за 
наступною адресою: Гордон Хаус, Берроу Стріт, Дублін 4, Ірландія (Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), що є постачальником Сервісу Google 
Pay або компанія APPLE DISTRIBUTION  INTERNATIONAL головний офіс якої 
знаходиться за наступною адресою: Холлі Хілл Індастріал Істейт, Корк, Ір-
ландія (Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland), що є постачальником Сер-
вісу Apple Pay»;

2. Розділ 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» доповнити пунк-
том 9.1.22 у наступній редакції:

«9.1.22. Купівля, продаж безготівкової іноземної валюти через систему 
UKRSIB online.

9.1.22.1. Послуги з купівлі, продажу безготівкової іноземної валюти (на-
далі в цьому пункті — Послуги) надаються Клієнтам за умови наявності у 
Клієнта доступу до системи UKRSIB online, а також за наявності у Клієнта 
відкритих Рахунків у відповідних валютах, необхідних для надання Послу-
ги (для списання коштів для проведення операції та для зарахування коштів 
по результатах операції).

9.1.22.2. Якщо інше не передбачено Законодавством, Послуги з купів-
лі безготівкової іноземної валюти надаються в сумі лімітів, встановлених 
Банком.

9.1.22.3. Послуги надаються для наступних валют: гривня, долар США, 
євро.

9.1.22.4. Порядок подання та виконання Дистанційного розпорядження. 
9.1.22.4.1. Клієнт формує Дистанційне розпорядження шляхом заповне-

ння відповідних форм в інтерфейсі системи UKRSIB online. 
9.1.22.4.2. В Дистанційному розпорядженні Клієнт вказує наступні відо-

мості:
— Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі, 

продажу безготівкової іноземної валюти,
— Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після ку-

півлі, продажу безготівкової іноземної валюти,
— Сума в іноземній валюті, яку Клієнт бажає купити/продати.

Наступні реквізити Дистанційного розпорядження заповнюються авто-
матично:

— Дата проведення операції є датою направлення Дистанційного розпо-
рядження в Банк,

— Мета купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти, а саме «на 
власні потреби»,

— Курс Банку на дату подання Заяви,
— ПІБ Клієнта,
— Назва та МФО Банку.
9.1.22.4.3. Після заповнення всіх необхідних реквізитів Клієнт підписує 

Дистанційне розпорядження шляхом підтвердження його ОТР в порядку, 
встановленому Договором, після чого Дистанційне розпорядження автома-
тично направляється в Банк для виконання. 

9.1.22.4.5. Підтвердженням ОТР Дистанційного розпорядження Клієнт 
доручає Банку, а Банк має право здійснити договірне списання з відповід-
ного рахунку, зазначеного в Дистанційному розпорядженні, суми коштів, 
достатньої для здійснення купівлі або продажу безготівкової іноземної ва-
люти. 

9.1.22.4.6.  Дистанційне розпорядження обробляється та виконується 
або відхиляється Банком в дату його подання до Банку. 

9.1.22.4.7. Після проведення операції з купівлі/продажу безготівкової іно-
земної валюти Банк зараховує куплену іноземну валюту/гривню на відповід-
ний рахунок, вказаний в Дистанційному розпорядженні.

9.1.22.4.8. Виконане Дистанційне розпорядження зберігається в електро-
нній формі в системі UKRSIB online.

9.1.22.5. Відмова у виконанні Дистанційного розпорядження.
9.1.22.5.1. Банк має право відмовитись від виконання Дистанційного роз-

порядження у наступних випадках:
— наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого договору, 

укладеного між Сторонами,
— недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції. Опе-

рація не проводиться за рахунок овердрафту, встановленого на відповід-
ному рахунку, 

— недоступність запитуваної валюти, 
— наявності на рахунках, які використовуються для надання Послуги, 

будь-яких обмежень, 
— у разі якщо надання Послуги порушує або може призвести, на думку 

Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності.

9.1.22.2. У разі відмови від виконання Дистанційного розпорядження 
Банк повідомляє про це Клієнта засобами системи UKRSIB online».

ІІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧ-
НИХ ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 
(4808) від  01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

Розділ  «Терміни, що використовуються в Правилах» доповнити термі-
ном «StarContact» в наступній редакції:

«StarContact» — цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звер-
нення до служби можливе за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних 
телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 
380-44-590-06-75 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслу-
говування всі розмови з представниками Банку через StarContact можуть 
бути записані;

2. Пункт 2.1 Правил викласти в наступній редакції:
«2.1. Повернення Вкладу в Дату повернення здійснюється:
— на підставі відповідної заяви на повернення Вкладу, що подається 

Вкладником до обслуговуючого відділення Банку у двох примірниках на 
паперових носіях не пізніше Дати повернення. Один примірник такої зая-
ви з відміткою Банку про отримання повертається Вкладнику. У такому разі 
Вклад та нараховані проценти повертаються на рахунок, вказаний в зазна-
ченій заяві або через касу Банку;

— через систему UKRSIB online шляхом проставляння відповідної відміт-
ки про відмову від подальшої пролонгації/перерозміщення Вкладу та під-
твердження такого клопотання ОТР. У такому разі Вклад та нараховані про-
центи повертаються на поточний рахунок, з якого надійшли кошти для роз-
міщення Вкладу, або через касу Банку;

— шляхом звернення до StarContact  не пізніше ніж за 1 (один) робочий 
день до  Дати повернення із відповідним запитом щодо відмови від подаль-
шої пролонгації/перерозміщення Вкладу. Повернення коштів за Вкладом 
здійснюється на умовах, передбачених Договором та Правилами».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме  06.02.2019 року.

Дата початку дії змін до Правил — 07.02.2019 року.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту              С. М. Панов

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

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області пе-
ребуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 від 28 жовтня 2014 року 
відносно Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича в судове засідання 
на 18 лютого 2019 року о 16 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального су-
дового провадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олександрович, 
24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до су-
ду на 09.00 год. 19 лютого 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судово-
му засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України, яка викликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 14.02.2019 року о 16.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Кучкового Віктора Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кучковий Віктор Вікторович ви-
кликається на 18.02.2019 року о 12.45 годині до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя 
Донецької області для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

Головуючий суддя Вайновський А. М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, 
м. Маріуполь) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 263/16333/18 відносно Цибульнікова Станісла-
ва Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Цибульніков Станіслав Юрійович, 
19.07.1975 р.н., який є громадянином України, заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Хар-
цизьк, мікрорайон Ювілейний, буд. 22 А, кв. 37, ви-
кликається для участі в розгляді справи, яка відбу-
деться 18.02.2019 року о 09.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 18, м. Ма-
ріуполь.

Суддя П. І. Папаценко

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Михайлова Сергія Вале-
рійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, який виклика-
ється для участі в підготовчому судовому засіданні, 
яке відбудеться 18 лютого 2019 року о 15.30 годині в 
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримі-
нальну справу за обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійови-
ча в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі Шевчук Дмитро Анатолійович, 
12.07.1978 р.н., викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302) для вирішення питання про понов-
лення провадження у справі за клопотанням прокурора. Останнє 
відоме суду місце реєстрації обвинуваченого за адресою: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, судове засі-
дання призначене на 15 лютого 2019 року о 14 год. 00 хв.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причину неявки. 

Суддя Дубовик Р. Є.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному про-
вадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра 
Валерійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в су-
дове засідання на 14 лютого 2019 року о 10 годині 00 хвилин, яке від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Державне агентство резерву України оголошує аукціон  
з реалізації мішків паперових, сталі сортової, труб катаних та 
тягнених, кабелів, проводів, дротів, канатів сталевих, запір-
ної арматури, виробів та обладнання для воїнських переве-
зень, протигазів, індивідуальних протихімічних пакетів, ви-
прямлячів.

Аукціон відбудеться 27 лютого 2019 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон  
з реалізації товарів медичного призначення, санітарно-гос-
подарського майна, наметів універсальних.

Аукціон відбудеться 27 лютого 2019 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – 
www.gosrezerv.gov.ua.

Втрачений 

судновий білет 

на мотобот туристич-

ний з бортовим номером 

УХА2630-К, виданий на ім’я 

Потапова Олександра 

Івановича, 

вважати недійсним.
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Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПІДТРИМУЄ ГРОМАД А. 
На Луганщині районний 
краєзнавчий музей вті-
лює проект «Біловодськ 
— столиця кінних заводів 
України», який фінансує 
Агентство США з міжна-
родного розвитку (USAID). 

Унікальністю культурної 
спадщини Біловодщина зобо-
в’я зана одним із найстарі-
ших у Європі державних кін-
них заводів, яких тут було аж 
три, і кожен має понад двох-
сотрічну історію. Аби увічни-
ти цю пам’ять, місцеві музей-
ні працівники виграли тільки 
минулого року чотири гранти 
різних міжнародних організа-
цій. Проект передбачає ство-
рення не лише нової експози-
ції, а навіть музею просто не-
ба, де охочі зможуть замо-
вити кінні екскурсії та інше. 
І таку роботу всіляко підтри-
мує керівництво об’єднаної 
територіально ї громад и, яку 
с творили півтора року тому.

«Н ині наш краєзнавчий му-
зей подав заявку на участь у 
міжнародних проектах та до 
Українського фонду культури. 
Загальний обсяг фінансуван-
ня — понад 5 мільйонів гри-
вень. Залучення цих коштів 
дасть можливість розбуду-
вати інфраструктуру об’єктів 
культурної спадщини, створи-
ти новий неповторний імідж 
Біловодщини. Навіть зможе-
мо започаткувати проведен-
ня на базі іподрому Деркуль-
ського кінного заводу Все-

українського кінноспортивно-
го фольклорно-етнографічно-
го фестивалю «Золота підко-
ва», — розповідає директор 
музею Геннадій Верескун. 

За його словами, одним із 
найважливіших завдань сьо-
годення Біловодської ОТГ є 

створення на базі краєзнав-
чого музею центру культур-
ної спадщини. Він об’єднає 
всі музейні кімнати кінних за-
водів як філії районного му-
зею та всі державні заповід-
ники, розташовані на терито-
рії громади. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Львівщина відзначила 
90-річчя створення ОУН 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Із цієї нагоди відбулися урочистості в обласному цен-
трі. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що га-
личани особливо відповідальні за традиції українських воїнів, 
бо основоположники ОУН мають коріння тут, на Львівщині. Єв-
ген Коновалець родом із Зашкова, Андрій Мельник — з Волі-Яку-
бової, на Прикарпатті народжений Степан Бандера та інші герої. 
У найважчі часи патріоти, люди твердої волі, вірили, що Украї-
на була, є і буде. Із вітальним словом виступив голова Організа-
ції українських націоналістів Богдан Червак. «Ми спадкоємці не 
лише слави героїв, а їхньої справи. Запевняємо, що йдемо шля-
хом попередників і обов’язково переможемо», — підкреслив він. 

Під час урочистостей музичні твори запропонувала державна 
заслужена хорова капела України «Трембіта» й інші виконавці. 

Ювілею ОУН в області присвятили флешмоб «Слова незлам-
них». У сесійних залах органів місцевого самоврядування учні 
загальноосвітніх навчальних закладів, студенти й активна мо-
лодь цитували відомих діячів ОУН. Опісля заспівали гімн Органі-
зації українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Тим часом Державний архів Львівської області підготував он-
лайн-виставку документів, що зберігаються тут. Основу експозиції, 
за інформацією прес-служби облдержадміністрації, становлять ві-
дозви «До українського народу» та Декларація проводу Організа-
ції українських націоналістів за 1945 рік, де сформульовано осно-
вні засади діяльності ОУН. Представили світлини, на яких зобра-
жено членів ОУН, подбали й про короткі біографічні довідки до них. 
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На Миколаївщині жінка народила в дорозі 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК. 
До оперативної диспетчер-
ської Миколаївського центру 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф зате-
лефонував чоловік, який пові-
домив, що його 21-річна дру-
жина відчула, що почалися 
пологи. Родина живе в одно-

му із сіл Казанківського райо-
ну і прийняла рішення само-
стійно добиратися до лікарні 
на власному автомобілі. Але 
попри те що це вже другі по-
логи, не розрахували часу. 
Перейми почалися в дорозі, 
дитина народжувалася в ма-
шині. Черговий лікар центру 
швидко прийняла рішення на 
місце події направити бригаду 
швидкої з Казанки. 

Тим часом чоловік чітко ви-
конував вказівки лікаря теле-
фоном, і вже за декілька хви-
лин жінка народила хлопчика. 
Батько потребував психоло-
гічної допомоги. 

Через 15 хвилин після викли-
ку на місце прибули медики, 
які оглянули породіллю й ди-
тину, констатувавши, що стан 
здоров’я обох задовільний, і 
транспортували їх до лікарні. 

Тепер щаслива мати і немовля 
перебувають у пологовому від-
діленні Новобузької ЦРЛ. 

В управлінні охорони здоро-
в’я Миколаївської облдержад-
міністрації зазначають, що 
лише завдяки професіоналіз-
му та злагодженості роботи 
медиків усіх рівнів, сучасному 
обладнанню оперативної дис-
петчерської та оновленому 
автопарку не сталося лиха. 

Лісівники Сумщини: хто найкращий?
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІДСУМКИ. Під час пер-
шого в цьому році засідання 
колегії Сумського обласного 
управління лісового та мис-
ливського господарства ви-
значено підприємства-пере-
можці за підсумками роботи 
у 2018-му.

Перше місце посів колектив 
Тростянецького лісгоспу, ди-
ректором якого є Віктор Зуб-
ко. Вручаючи вимпел пере-

можця, начальник Сумсько-
го ОУЛМГ Віктор Чигринець 
наголосив, що у тростянець-
кому підприємстві — єдиний 
серед споріднених підрозді-
лів управління рекреацій-
ний комплекс «Лісовичок» та 
один із трьох розсадників де-
коративних порід рослин.

Тут постійно оновлюють 
фонд основних засобів, висо-
ка культура виробництва, най-
кращі показники за залучени-
ми капітальними інвестиція-
ми, податковими платежами 

до бюджету, рівнем заробіт-
ної плати. Торік оптимізували 
адміністративно-господарську 
мережу та відкрили Офіс ліс-
ництв, установили сучасний 
лісонасіннєвий комплекс.

Друге і третє місця посіли 
Кролевецьке лісомисливське 
господарство та Роменський 
лісгосп, на чолі яких відповідно 
Олександр Посошенко й Олег 
Салов. Кролевецькі лісівники 
активно впроваджують сучас-
ні технології та модернізують 
виробництво. Зокрема розши-

рили сушильне господарство, 
сертифікували ліси за міжна-
родними стандартами. 

А їхні роменські колеги до 
трійки призерів потрапили 
вперше за останні два деся-
тиліття. Торік тут здійснили 
справжній прорив на осно-
вних напрямах господарської 
діяльності, активно впрова-
джуючи передовий досвід 
з використанням сучасних 
практик і механізмів, що й да-
ло можливість посісти почес-
ну третю сходинку.

Іванка МІЩЕНКО 
кур’єра»

Унікальністю культурної 
спадщини Біловодщина зобо-

зана одним із найстарі-
ших у Європі державних кін-
них заводів, яких тут було аж 

Біловодськ — столиця 
кінних заводів України

Манеж для тренування коней Деркульського 
конезаводу — історична спадщина

Галичани почуваються особливо відповідальними 
за традиції українських воїнів, 
бо основоположники ОУН мають 
коріння зі Львівщини


