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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 листопада 2019 року
USD 2451.1018 EUR 2706.2615 RUB 3.8351 / AU 359208.97 AG 4120.30 PT 217657.84 PD 433354.80

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«Ми забезпечуватимемо 
українських споживачів 

з ресурсів у сховищах, 
за необхідності можемо 

імпортувати ще за 
контрактами з 
гарантованою 

поставкою».

Картопля б’є всі 
рекорди імпорту

ПОПИТ. У жовтні цього року критична ситуація зі зростанням 
ввезення в Україну бульби з-за кордону досягла свого апогею. 
Знову оновлено рекорд — у країну доправлено 92,6 тисячі тонн 
товарної картоплі, а це більше, ніж будь-коли в історії України 
за цілий рік.

Загалом з початку сезону 2019—2020 років вже імпортова-
но понад 142 тисячі тонн картоплі, що в 529 разів більше, ніж 
за аналогічний період попереднього сезону. Такі цифри опри-
люднила Українська плодоовочева асоціація. У її повідомленні 
з-поміж іншого йдеться про те, що попри зростання імпорту у 
вересні — жовтні, ціни на бульбу істотно не знизилися — вони 
вищі, ніж у Польщі та Росії. Хоча картоплю в Україну офіційно 
постачає переважно Білорусь, де ціни також нижчі, ніж в Украї-
ні, але значна частина цієї картоплі має російське походження. 
Та й безпосередні поставки картоплі в Україну з РФ тривають, 
оскільки заборони немає. В асоціації вважають, що імпорт у лис-
топаді різко скоротиться, проте залишатиметься істотним. І вже 
до кінця місяця можливе зниження оптових цін на картоплю.

4899 грн за тис. куб. м
(без ПДВ, націнки газзбутів і 

транспортування) коштуватиме цього 
місяця природний газ для потреб 

населення. Це найнижча з 2016 року 
вартість у листопаді

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. Попри спроби РФ маніпулювати 
фактами, світова феміда, а саме — Міжнародний суд ООН, 
стала на бік правди й справедливості

Окупант не уникне 
відповідальності

Голова правління НАК «Нафтогаз України» про позитивні 
прогнози опалювального сезону
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Указ Президента 
України «Про 
невідкладні заходи  
з проведення реформ 
та зміцнення держави»

Економіка 
України за 
січень — 
вересень 
2019 року

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ 

4

Дешеві позики: будуть, та нешвидко
ФІНАНСИ. Регулятор переконаний, що навіть дуже значне зниження облікової ставки  
не створить  передумов до великого зменшення ставок за кредитами 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Експерти дедалі частіше ка-
жуть про існування всіх пе-

редумов для істотного зни-
ження ставок за банківськи-
ми кредитами і для населення, 

і для бізнес-структур. «Урядо-
вий кур’єр» вирішив ретельно 
з’ясувати ці питання.

За словами заступника голо-
ви правління банку «Півден-
ний» Максима Цимбала, у 2020 
році (щоправда, до кінця) серед-
ній рівень ставок за кредита-

ми може знизитися із 20—21% 
до 15,5—16,5%. Це експерт ар-
гументує тим, що останнім ча-
сом Нацбанк України істотно 
пом’якшив свою монетарну по-
літику. М. Цимбал прогнозує, 
що до нового року рівень об-
лікової ставки регулятора мо-

же знизитися до 15%. Нагадає-
мо, 25 жовтня  Нацбанк України 
знизив цей показник  до 15,5%. 
Динаміка зниження облікової 
ставки регулятора протягом 
2019-го справді  вражає: за не-
повний рік показник було змен-
шено на 2,5%.

Деякі банкіри вважають, що 
облікова ставка Нацбанку Укра-
їни у 2020 році може знизитися 
до 10%, а в 2021-му — до 8—9%. 

Сповнений оптимізму і за-
ступник голови правління 
Ощадбанку Андрій Стеце-
вич. 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Печатку ОК ЖБК 

«Ваш Добробут» 

(ЄДРПОУ 40270522) 

зазначеного зразка 

вважати недійсною 

у зв’язку з її заміною.

оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,

міст луганської області.
1. Частина приміщення ЛІТ ГГ1Г2 № 1-21, 1-22, 1-23 КЗ «Новоайдарська об-

ласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» , загальною 
площею 102,7 кв. м, яка складається з бойлерної-насосної, котельні, кімнати 
опалювачів, що розташована за адресою: вулиця Віті П’ятьоркіна, будинок 3, 
Новоайдарський район,  смт Новоайдар, Луганська область.

     Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного майна 
приймаються протягом 10 робочих днів з моменту опублікування оголошен-
ня за адресою: 93500, Луганська область, смт Новоайдар, вул. Віті П’ятьоркіна, 
буд. 3, тел. 050 166 77 58. 

оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБлІЧноГо аКЦІонЕРноГо товаРИства «ІМЕКсБанК» 
номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

G48N013698 Майнові права за дебіторською заборгованістю за рахунком №1819  
(дебітор — юридична особа — нерезидент)

Дата проведення відкритих торгів   Відкриті торги (аукціон) — 29.11.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону   (аукціону)/електронного аукціону 
    по кожному лоту вказується на веб-сайті 
    www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

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: GL1N013703
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:

03.12.2019

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/ 
45493-asset-sell-id-224365

Цим оголошенням  Я, Тітамир Олег Миколайович,  співвласник (учасник) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЕР-
ГІЯ», код ЄДРПОУ 31823441 (далі — Підприємство), засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «РЕВАНШ-ЛУГАНСЬК», код ЄДРПОУ 33351822, засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСФЕР КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35076183  (далі також — «Товариство»), пові-
домляю всіх засновників (учасників) вищезазначених Товариств та співвласників Підприємства про те, що я маю на-
мір відчужити майнові права та частки у статутному капіталі, а саме повідомляю про продаж:  1) належних мені майно-
вих прав ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГІЯ», що відповідає внеску (вкладу) до статутного капіталу Підприємства  
в розмірі 1500000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч грн 00 коп.) за ціну 10000,00 (десять тисяч грн 00 коп.); 2)  належної 
мені частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕВАНШ-ЛУГАНСЬК» номі-
нальною вартістю 13100,00 (тринадцять тисяч сто грн 00 коп.) у розмірі 50,00% (п’ятдесят відсотків)  за ціну 13100,00 
(тринадцять тисяч сто грн 00 коп.);  3) належної мені частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСФЕР КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА» номінальною вартістю 20000,00 (двадцять тисяч грн 00 коп.) 
у розмірі 50,00% (п’ятдесят відсотків)  за ціну 20000,00 (двадцять тисяч грн 00 коп.).     

оГолоШЕння
Цим оголошенням  

Я, Тітамир Евеліна Сергіївна,  
засновник (учасник) товаРИства 

З оБМЕЖЕною вІДПовІДальнІстю 
«КУБ-ІнвЕст», код ЄДРПоУ 30230732 

(далі також — «Товариство»), повідомляю всіх 
засновників (учасників) Товариства про те, 

що я маю намір продати належну мені  частку 
у Статутному капіталі Товариства 

у повному обсязі  номінальною вартістю 
17187,50 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят 

сім грн 50 коп.)  у розмірі 50,00% 
(п’ятдесят відсотків)  за ціну 17187,50 

(сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім грн. 
50 коп.).     

оГолоШЕння

про суми виплачених доходів, зокрема через створення спеціального мо-
більного додатка доступу до персональної сторінки користувача таких по-
слуг;

запровадження в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорта-
лі електронних послуг Пенсійного фонду України надання послуги з авто-
матичного розрахунку прогнозного розміру пенсії за відповідними даними 
(«Пенсійний калькулятор»);

запровадженім сучасної методології розрахунків прожиткового мініму-
му з урахуванням європейських стандартів;

підвищення рівня державної підтримки сімей з дітьми, зокрема шляхом 
збільшення розміру: державної допомоги при народженні дитини; дер-
жавної допомоги при усиновленні дитини; державної допомоги на дітей, 
над якими встановлено опіку чи піклування; державної допомоги на дітей 
одиноким матерям; державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі пери-
натальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рід-
кісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворюван-
ня, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діа-
бет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

б) до 30 червня 2020 року — стосовно:
запровадження механізму автоматичного, без звернення особи, при-

значення пенсій за віком при досягненні пенсійного віку;
запровадження обов’язкової професійної накопичувальної пенсійної 

системи для працівників, які зайняті на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах зі 
шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, 
професій, посад і показників;

запровадження цільової підтримки на навчання (перекваліфікацію) осіб 
з інвалідністю;

удосконалення механізму забезпечення технічними та іншими засоба-
ми реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 
категорій населення;

в) до 31 грудня 2020 року — стосовно:
забезпечення децентралізації повноважень органів соціального захис-

ту населення;
запровадження адресного підходу надання комплексної соціальної під-

тримки населенню та створення дієвої системи здійснення верифікації та 
моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат;

реорганізації інституту соціального інспектування на ризик-орієнтова-
них принципах, принципах незалежності від державних органів і органів 
місцевого самоврядування, орієнтування на контроль за якістю надання 
соціальних послуг населенню;

відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і су-
проводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

9) у сфері захисту прав ветеранів війни та внутрішньо переміщених 
осіб:

а) до 31 грудня 2019 року — стосовно:
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законо-

проекту, спрямованого на захист і забезпечення прав та інтересів, соці-
альної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними 
збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами 
влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України 
та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або полі-
тичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки таких осіб та членів 
їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуван-
ням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їхніх сі-
мей правової допомоги, медичних та соціальних послуг;

забезпечення розроблення технічного завдання Єдиного державного 
реєстру ветеранів війни та інформаційно-аналітичної системи обліку для 
адміністрування потреб ветеранів (електронна платформа «Е-ветеран»);

розроблення державної цільової програми забезпечення житлом осіб, 
які брали участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також 
внутрішньо переміщених осіб за принципом державно-приватного парт-
нерства, пільгового кредитування;

спрощення доступу до публічних послуг громадянам України, які про-
живають на тимчасово окупованих територіях, у населених пунктах на лі-
нії зіткнення, та внутрішньо переміщеним особам;

10) у сфері захисту та безпеки населення:
а) до 31 грудня 2019 року — стосовно:
розбудови спроможностей органів системи Міністерства внутрішніх 

справ України в рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки та 
цивільного захисту, у тому числі в галузі забезпечення новою авіаційною 
технікою;

забезпечення розвитку спроможності Національної гвардії України за-
безпечувати громадську безпеку, здійснювати конвоювання осіб, узятих 
під варту та/або засуджених до позбавлення волі під час їх екстрадиції;

удосконалення процедури видачі посвідчень водія та допуску грома-
дян до керування транспортними засобами шляхом запровадження авто-
матичної фіксації процесу складання іспитів;

спрощення процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв, створення сприятливих та 
комфортних умов їх взаємодії з територіальними органами з надання сер-
вісних послуг Міністерства внутрішніх справ України;

б) до 31 грудня 2020 року — стосовно:
спрощення процедури надання послуги з перереєстрації транспортного 

засобу за договором купівлі-продажу шляхом запровадження можливості 
оформлення відповідного договору в електронному вигляді з використан-
ням сервісу «Електронний кабінет водія» без особистої присутності про-
давця або покупця в територіальному органі з надання сервісних послуг 
Міністерства внутрішніх справ України, а також послуги з перереєстра-

ції переобладнаного транспортного засобу шляхом запровадження мож-
ливості автоматичного внесення інформації стосовно виданих документів 
про погодження переобладнання транспортного засобу в Єдиний держав-
ний реєстр Міністерства внутрішніх справ України;

створення дієвої системи протидії загрозам вчинення за допомогою 
безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) ди-
версій або терористичних актів на атомних електростанціях, що охоро-
няються військовими частинами або підрозділами Національної гвардії 
України;

11) у сфері обороноздатності:
а) до 31 грудня 2019 року — стосовно:
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законо-

проекту щодо заохочення громадян України до проходження військової 
служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей;

упровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління си-
лами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО;

розроблення структури плану оборони України;
завершення проведення оборонного огляду з метою визначення вихід-

них даних для розробки стратегічних документів, передбачених Законом 
України «Про національну безпеку України»;

б) до 31 березня 2020 року — стосовно розроблення та внесення на 
розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо утворення в систе-
мі Міністерства оборони України Військової поліції як правоохоронного 
органу;

в) до 30 червня 2020 року — щодо розроблення Стратегічного оборон-
ного бюлетеня України та плану оборони України;

г) до 31 серпня 2020 року — стосовно розроблення та затвердження 
державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2025 
року;

ґ) до 31 грудня 2020 року — стосовно:
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законо-

проектів щодо удосконалення з урахуванням досвіду держав — членів  
НАТО і держав — членів Європейського Союзу процедур оборонного пла-
нування, управління оборонними ресурсами, організації та ведення тери-
торіальної оборони, а також особливостей функціонування держави у ра-
зі оголошення стану війни;

кодифікації законодавства у сфері оборони;
12) у зовнішньополітичній сфері:
до кінця 2020 року — стосовно:
а) зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення су-

веренітету та територіальної цілісності України:
активізації діалогу з державами-партнерами для забезпечення підтрим-

ки позиції України у питанні відновлення суверенітету і територіальної ці-
лісності України в рамках «мінського», «нормандського» та інших перего-
ворних форматів;

продовження роботи із залучення міжнародної допомоги для деокупацїї 
та відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територі-
ях України, подолання гуманітарних наслідків збройної агресії Російської 
Федерації проти України;

збереження міжнародного консенсусу щодо необхідності посилення 
політико-дипломатичного тиску на Російську Федерацію з метою звіль-
нення тимчасово окупованих територій України, а також звільнення неза-
конно утримуваних в Російській Федерації громадян України;

протидії спробам Російської Федерації легітимізувати окупацію та анек-
сію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, консолідації по-
зиції міжнародного співтовариства щодо незмінності статусу Автономної 
Республіки Крим як невід’ємної складової частини України;

забезпечення фіксації порушень Російською Федерацією її зобов’язань 
за міжнародним правом, притягнення Російської Федерації до міжнарод-
но-правової відповідальності за шкоду, завдану державі Україна, її гро-
мадянам та юридичним особам внаслідок збройної агресії Російської Фе-
дерації, відновлення порушених прав та відшкодування завданих збитків;

б) забезпечення сталої міжнародної підтримки стратегічного курсу дер-
жави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 
та в Організації Північноатлантичного договору:

здійснення діалогу з Європейським Союзом та його державами — чле-
нами щодо зближення позицій України та Європейського Союзу з питань 
міжнародного та регіонального співробітництва у сферах, що становлять 
взаємний інтерес, забезпечення підтримки України у процесі впроваджен-
ня реформ;

розроблення з урахуванням поточного стану співробітництва пропози-
цій для перегляду виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одні-
єї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікова-
ної Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678—VII;

забезпечення підтримки Європейським Союзом та його державами — 
членами подальшої секторальної інтеграції України з ЄС, зокрема у сфе-
рах енергетики, цифрової економіки, з питань митної справи, розвитку 
співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки;

започаткування співпраці з Північноатлантичним альянсом у рамках 
Програми розширених можливостей НАТО;

активізації взаємодії з Організацією Північноатлантичного договору та 
її державами-членами з питань протидії гібридним загрозам та посилен-
ня кібербезпеки України;

в) розвитку партнерських відносин з державами Групи семи, держава-
ми Групи двадцяти:

збереження позитивної динаміки двостороннього політичного діалогу 
між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також іншими держа-
вами — стратегічними партнерами України;

забезпечення договірно-правового оформлення двосторонніх відносин 
між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ір-

ландії після виходу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної 
Ірландії зі складу Європейського Союзу;

забезпечення пріоритетності питання припинення збройної агресії Ро-
сійської Федерації проти України у порядку денному Групи семи;

проведення консультацій щодо посилення підтримки державами Групи 
семи впровадження реформ в Україні;

активізації політичних відносин та торговельно-економічного співробіт-
ництва між Україною та державами Групи двадцяти;

г) розвитку партнерських добросусідських відносин із сусідніми дер-
жавами:

врегулювання проблемних питань двосторонніх відносин між Україною 
та окремими сусідніми державами — членами Європейського Союзу у гу-
манітарній сфері на основі загальновизнаних принципів і норм міжнарод-
ного права, зокрема щодо поваги до суверенітету і територіальної ціліснос-
ті, невтручання у внутрішні справи, з урахуванням національних інтересів;

завершення договірно-правового оформлення державного кордону 
України з сусідніми державами, забезпечення його облаштування відповід-
но до європейських стандартів і розвитку співробітництва з прикордонних 
питань;

ґ) створення сприятливих зовнішньополітичних умов для сталого еконо-
мічного розвитку держави:

створення ефективного механізму представництва зовнішньоекономіч-
них інтересів України за кордоном, розроблення відповідного інтегровано-
го інтернет-ресурсу для забезпечення належного інформаційного супрово-
ду діяльності українських експортерів за кордоном;

опрацювання пропозицій щодо створення сучасної системи підтримки 
експортної діяльності України та залучення іноземних інвестицій;

активізації діяльності щодо залучення фінансової допомоги Україні для 
упровадження реформ;

посилення інституційної спроможності органів дипломатичної служби 
щодо сприяння діяльності українських суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності за кордоном;

налагодження ефективної системи комунікації з метою вирішення про-
блемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні;

розширення торговельно-економічних зв’язків України з державами Азії, 
Африки та Латинської Америки;

д) удосконалення інформаційного забезпечення зовнішньополітичної ді-
яльності щодо утвердження міжнародного авторитету України, піднесення у 
світі її іміджу, зокрема засобами «культурної дипломатії»:

забезпечення об’єктивного, всебічного і збалансованого інформування 
іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутріш-
ню і зовнішню політику, прогрес у впровадженні реформ та позицію дер-
жави;

підготовка та проведення інформаційних кампаній для ознайомлення та 
популяризації української культури за кордоном;

упровадження ефективних механізмів протидії російській гібридній агре-
сії проти України в інформаційному просторі;

розширення мережі закордонних філій державної установи «Український 
інститут»;

е) посилення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб Укра-
їни за кордоном:

підвищення ефективності виконання консульських функцій закордон-
ними дипломатичними установами України, зокрема шляхом цифровізації 
консульських послуг;

активізації переговорів з іноземними державами щодо запровадження 
спрощеного порядку оформлення віз або безвізового режиму поїздок для 
громадян України;

є) розвитку відносин у сфері співпраці із закордонними українцями:
провадження ефективної зовнішньополітичної діяльності України, спря-

мованої на задоволення національно-культурних і мовних потреб закордон-
них українців, захист їхніх прав як національних меншин в інших державах;

опрацювання питання щодо розширення прав закордонних українців під 
час їх перебування в Україні;

ж) підвищення ефективності та розвитку дипломатичної служби:
створення належних умов для підвищення посадовими особами дипло-

матичної служби рівня професійної компетентності шляхом професійного 
навчання, у тому числі вдосконалення знання іноземних мов у відповідних 
закладах освіти в Україні та за кордоном;

активізації та розширення діяльності закордонних дипломатичних уста-
нов України у державах акредитації;

поліпшення кадрового забезпечення закордонних дипломатичних уста-
нов України;

забезпечення додержання гендерної рівності при призначенні на дипло-
матичні посади категорії «А» в органах дипломатичної служби.

2. Кабінету Міністрів України:
надавати щоквартально Президентові України узагальнену інформацію 

про стан виконання завдань, визначених цим Указом;
забезпечити підготовку центральними органами виконавчої влади до  

1 грудня 2019 року планів їх діяльності на 2020 рік із визначенням кон-
кретних заходів та термінів реалізації.

3. Міністерству закордонних справ України за участю інших зацікавле-
них державних органів внести пропозиції стосовно вирішення в установ-
леному порядку питання щодо спрощення набуття громадянства України 
за територіальним походженням.

4. Комісії з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року внести 
на розгляд Президентові України пропозиції стосовно змін до Конституції 
України в частині децентралізації влади.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
8 листопада 2019 року
№ 837/2019
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Приватний виконавець Гненний Д. А. повідомляє ТОВ «Даш-Бент 

Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354), що ухвалою Господарського су-

ду міста Києва від 25.10.2019 у справі № 910/13230/18 ухвалено:

Заборони суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізич-

них осіб-підприємців та громадських формувань (державним реє-

страторам, нотаріусам):

- проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з об-

меженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 

32161354), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію 

змін до установчих документів юридичної особи (ТОВ «Даш-Бент 

Інвест»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 

особу (ТОВ «Даш-Бент Інвест»), які містяться в Єдиному державно-

му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-

ських формувань.

- проводити будь-які дії щодо відомостей, які містяться в Єдино-

му державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Даш-Бєнт Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354), в тому 

числі, але не виключно, скасування, актуалізацію, виправлення по-

милок тощо, відносно реєстраційних дій, відомості про які містять-

ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.

Заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент 

Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354), та/або будь-яким іншим особам 

організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах учас-

ників Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Ін-

вест» та голосувати з таких питань порядку денного:

- Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників 

Товариства;

- Про внесення змін та доповнень до статуту ТОВ «Даш-бент Ін-

вест», в тому числі проведення Статуту ТОВ «Даш-бент Інвест» у 

відповідність із Законом України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» від 06 лютого 2018 №2275-VIII. За-

твердження Статуту ТОВ «Даш-бент інвест» у новій редакції та йо-

го підписання.

- Про уповноваження осіб на державну реєстрацію змін до ста-

туту ТОВ «Даш-бент Інвест» (реєстрацію статуту у новій редакції).

- Про уповноваження особи (-іб) на участь у загальних збо-

рах господарських товариств, учасником (акціонером) яких є ТОВ 

«Даш-бент Інвест».

- Про підтвердження рішень Загальних зборів учасників ТОВ 

«Даш-бент Інвест», оформлених протоколом №01/04/2018 

від 02.04.2018, №02/04/2018 від 02.04.2018, №03/04/2018 від 

03.04.2018, а також підписувати протоколи (рішення) загальних 

зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», статутні документи та 

будь-які інші документи ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент 

Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354), та/або будь-яким іншим особам 

від її імені розпоряджатись майном, акціями, що належать Това-

риству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код  

ЄДРПОУ 32161354), а також уповноважувати будь-яких осіб на 

участь у загальних зборах господарських товариств, учасником (ак-

ціонером) яких є ТОВ «Даш-бент Інвест».

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки Полісів 
ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АМ №№ 9849122; 9853926; 9864692; 9864693; 9883800; 
9860953; 9936910; 4499673; 5137914; 3112956; 3114437; 3786596; 
3787723; 3800087; 3800088; 3800982; 3807075; 3807316; 3813425; 
4473021; 4483315; 4505450; 4508362; 4508365; 4508808; 4858640; 
4858764; 4858996; 4938098; 4938107; 4938304; 4938476; 5126157; 
5126193; 5126195; 5126496; 5127395; 5127396; 5127868; 5127912; 
5127914; 5131673; 5131675; 5131875; 5139017; 5139132; 5139257; 
5139482; 5285373; 5285402; 5285689; 5285974; 5287067; 5287712; 
5287723; 5295134; 5298883; 5298884; 5298885; 5302453; 5302488; 
5302828; 5303373; 5303374; 5303378; 5303379; 5303446; 5303582; 
8180167; 8180216; 8544546; 8545484; 8550870; 8550879; 8554088; 
8554089; 8556709; 8561778; 8561779; 8561780; 8561781; 8579694; 
8579772; 8582152; 8582156; 8582157; 8582158; 8582159; 8582160; 
8582179; 8582195; 8585576; 8585590; 8585928; 9928968; 9886082; 
9946743; 9946924; 9946928; 9946947; 9946948; 9946951; 2345109; 
2345120; 3792221; 4949935; 5133899; 5133980; 8197280; 9890708; 
9929961; 9872412; 9872486; 9885890; 9933749; 9929983; 0559872; 
5283039; 8553119; 0556293; 2369761; 2369769; 5313624; 9915845; 
9914878; 9844708; 5316266; 8186358; 8569299; 9859320; 9859426; 
9877209; 9899582; 9899587; 9899588; 9900592; 9900595; 9900598; 
9911625; 9918246; 9918248; 9935613; 9935636; 9952900; 9863758; 
9900942.

Серія АО №№ 5934325; 5793079; 5768072; 5804632; 5767030; 
5767032; 5767031; 5793997; 5807622; 5909460; 5764273; 5764279; 
5764499; 5768738; 5769879; 5769954; 5770000; 5791526; 5791527; 
5791725; 5808837; 5817281; 5817413; 5817414; 5822285; 5822535; 
5822759; 5822972; 5822978; 5823568; 5823572; 5823684; 5797127.

 Засновнику ТОВ «Моноліт Сервіс» Шиман О. Л. (і.к. 2917617793), вул. Геологів,  
буд. 72, м. Волноваха, Донецька область. 

Засновнику ТОВ «Моноліт Сервіс» Шиман С. Л. (і. к. 3026312056), вул. Геологів,  
буд. 72, м. Волноваха, Донецька область. 

Засновнику ТОВ «Моноліт Сервіс» Донченко Г. Б. (і. к. 2448900239), пров. Путій-
ський, буд. 14, кв. 6, м. Волноваха, Донецька область.  

Засновнику ТОВ «Моноліт Сервіс» Крупіній Н. М. (і. к. 2179808108), пров. Залізнич-
ний, буд. 37, кв. 87,  м. Волноваха, Донецька область.  

Від Засновника ТОВ «Моноліт Сервіс», код за ЄДРПОУ: 39887607, юр. адреса: вул. 
Українська, буд. 36, м. Волноваха, Донецька область; поштова адреса: вул. Українська, 
буд. 36, м. Волноваха, Донецька область.

Оферта 
про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Моноліт Сервіс»

Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю» ТОВ «Моноліт Сервіс», далі за текстом — «Товариство», код 
за ЄДРПОУ: 39887607, повідомляє засновників Товариства про продаж Товариством 
його частки в статутному капіталі ТОВ «Моноліт Сервіс» у розмірі 10 % від статутно-
го капіталу Товариства, номінальною вартістю 685203,67 грн. (шістсот вісімдесят п’ять 
тисяч двісті три гривні 67 копійок) за ціною 685203,67 грн. (шістсот вісімдесят п’ять 
тисяч двісті три гривні 67 копійок), що належить ТОВ «Моноліт Сервіс» (ПРОТОКОЛ  
№ 7 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «МОНОЛІТ СЕРВІС» від 23 січня 2018 року.) та пропонує придбати цю частку в ста-
тутному капіталі ТОВ «Моноліт Сервіс» засновникам товариства пропорційно їх вкла-
дів до статутного капіталу Товариства, а саме:

1. Шиман Сергію Леонідовичу (і. к. 3026312056) 33,33 % від частки, що продається 
(що становить 3,33 % від загального статутного капіталу ТОВ «Моноліт Сервіс», код за 
ЄДРПОУ: 39887607), за ціною 228401,22 грн.

2. Донченко Генадію Борисовичу (і. к. 2448900239) 33,33 %(що становить 3,33 % від 
загального статутного капіталу ТОВ «Моноліт Сервіс», код за ЄДРПОУ: 39887607) від 
частки, що продається, за ціною 228401,22 грн.

3. Шиман Олександру Леонідовичу (і. к. 2917617793) 22,22 % (що становить 2,22 % 
від загального статутного капіталу ТОВ «Моноліт Сервіс», код за ЄДРПОУ: 39887607) 
від частки, що продається, за ціною 152267,48 грн.

4. Крупіній Наталії Михайлівні (і. к. 2179808108) 11,11 % (що становить 1,11 % від 
загального статутного капіталу ТОВ «Моноліт Сервіс», код за ЄДРПОУ: 39887607) від 
частки, що продається, за ціною 76133,74 грн.

Акцепт на цю Оферту прошу надіслати на адресу ТОВ «Моноліт Сервіс» (вул. Укра-
їнська, буд. 36, м. Волноваха, Донецька область, 85700) в строк 30 календарних днів 
з дня її публікації в офіційних засобах масової інформації (Газета Кабінету Міністрів 
України «Урядовий Кур’єр»), або її отримання, виходячи із того, яка подія настала пер-
шою. 

У випадку не отримання Акцепту на цю Оферту протягом 30 календарних днів з дня 
її публікації в офіційних засобах масової інформації (Газета Кабінету Міністрів України 
«Урядовий Кур’єр»), або її отримання, виконавчим органом підприємства буде надісла-
но Оферту засновникам Товариства, які направили Акцепт на цю оферту з пропозиці-
єю придбати частки в статутному капіталі товариства щодо яких не надійшло Акцепту, у 
випадку відмови від придбання цих часток засновниками Товариств, які направили Ак-
цепт на цю оферту, виконавчим органом буде ініційоване скликання загальних зборів 
Товариства, для надання дозволу на реалізацію частки в статутному капіталі, яка нале-
жить ТОВ «Моноліт Сервіс», або її частини, третім особам, або прийняття рішення про 
зменшення розміру статутного капіталу Товариства.    

Інші умови угоди:
1. Оферта направляться тільки засновникам Товариства.
2. Оплата вартості частки здійснюється тільки в національній валюті України на роз-

рахунковий рахунок Товариства.   
3. Право власності на частку або її частину переходить до Покупця з дня підписання 

договору купівлі-продажу частки або її частини, в статутному капіталі та акта прийому-
передачі цієї частки або її частини.

4. Всі права і обов’язки Продавця як учасника Товариства переходять до Покупця.
5. Продавець втрачає усі права та обов’язки, які були обумовлені його статусом як 

учасника Товариства, а Покупець набуває відповідних прав та обов’язків.
6. Покупець в повному обсязі набуває правосуб’єктності, що випливає із переходом 

права власності на частку або її частину, Продавця.
Директор ТОВ «Моноліт Сервіс» Шиман Олександр Леонідович

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL48N013667 Майнові права на дебіторську заборгованість на транспортний  
засіб (автомобіль марка VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER,  
реєстраційний №ВН0324ЕP, шасі WV1ZZZ7HZEX008729)

GL48N013668 Майнові права на дебіторську заборгованість (автомобіль   
марка DAEWOO, модель T13110, реєстраційний №ВН7083АХ,  
шасі Y6DT1311060293729)

GL48N013669 Майнові права на дебіторську заборгованість (автомобіль  
марка MERCEDES-BENZ, модель ML350, реєстраційний  
№00207ІІ, 2000 р.в.)

Дата проведення відкритих торгів  Відкриті торги (аукціон) — 29.11.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення відкритих
(аукціону)/електронного аукціону  торгів (аукціону)/електронного аукціону 
   по кожному лоту вказується на веб-сайті 
   www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Лав-
реньова, буд. 11, кв. 33, відповідно до абз.5 ч. 3 ст. 323 КПК Укра-
їни, повідомляється про те, що по кримінальному провадженню 
№22016730000000025 за його обвинуваченням за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 258 КК України, 22.01.2019 року Херсонським міським судом 
Херсонської області постановлена ухвала про призначення судового 
розгляду у порядку спеціального судового провадження (іn absentia) 
на підставі обвинувального акта по кримінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А. Ю. необхідно з’явитися для 
участі у розгляді цього кримінального провадження як обвинувачено-
му 21.11.2019 року о 09 год. у каб. 703 Херсонського міського суду 
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області кsm.ks.court.gov.ua. 

Суддя Зубов О. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно  
до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 14.11.2016 року 
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному проваджен-
ню №12014230000000478 за обвинуваченням Докучаєва Сергія Вікторовича за 
ст. 115 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за 
відсутністю обвинуваченого (іn absentia) у порядку спеціального судового про-
вадження. Також Докучаєву С. В. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 20.11.2019 року о 15:30 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду 
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у 
розгляді кримінального провадження № 766/12939/16-к за ч. 1 ст. 115 КК Украї-
ни як обвинуваченому.

Також повідомляємо, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської 
області від 30.10.2017 року судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні №12014230000000 за обвинуваченням Докучаєва 
Сергія Вікторовича, 19.10.1976 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, призначено у порядку спе-
ціального судового провадження.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського місько-
го суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Черкашин Сергій Віталійович, 11.04.1986 року наро-

дження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Димитро-
ва, 23, кв. 97, відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК України повідомля-
ється про те, що 21.08.2019 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню №22015230000000058 
за обвинуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 
ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи 
за відсутністю обвинуваченого (іn аbsentia) у порядку спеціального су-
дового провадження.

Також Черкашину С. В. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 21.11.2019 року о 14:00 год. у каб. 207 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/5462/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.  

Суддя Стамбула Н. В.

Припинити юридичну особу — Державне підприємство 
«Ремонтно-будівельне управління Міністерства внутрішніх 
справ України» (ідентифікаційний код 14317404) шляхом 
ліквідації. Згідно наказу Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни № 821 від 01.10.2019 року «Про припинення Державно-
го підприємства «Ремонтно-будівельне управління Мініс-
терства внутрішніх справ України». Вимоги до ДП «РБУ МВС 
України» приймаються протягом тридцяти календарних днів 
з дня публікації на адресу: 08298, Київська область, смт Ко-
цюбинське, вул. Залізнична, 7.

 Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (міс-
то Маріуполь, проспект Пеоемоги, 6 ) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Дубового Геннадія Ва-
сильовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович виклика-
ється на 20 листопада 2019 року на 12-30 годину до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької 
області для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 242/4392/16-к за 
обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
за відсутності обвинуваченого (іn аbsentia) в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Кострубицький Олек-
сій Олександрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до суду на 09.30 
год. 26 листопада 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для участі у 
судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Вважати втраченим 

посвідчення № 002573 

дитини Гаркавенка Михайла 

Михайловича з багатодітної 

сім’ї, видане Печерською 

районною у м. Києві 

державною адміністрацією.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за 
адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 
05549-4-26-60) викликає Котляревського Михайла Григоровича, 19 лип-
ня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська об-
ласть, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінально-
му провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котляревським  
Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого, що 22.11.2019 року о 13:00 год., 
06.12.2019 року о 13:00 год., 13.12.2019 року о 13:00 год., відбудеться спе-
ціальний судовий розгляд зазначеного кримінального провадження в скла-
ді колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю. В., 
Чирського Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на 
виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більше як два ра-
зи) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для 
здійснення спеціального судового провадження.

Суддя Н. В. Матвєєва

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Рибіна Юрія Володимирови-
ча, 08.12.1983 року народження, який зареєстрований за адресою: 
селище міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попаснян-
ського району Луганської області, у судові засідання, які відбудуть-
ся 22 листопада 2019 року об 11 год. 00 хв. та 16 грудня 2019 року 
о 14 год. 15 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. в судові засідання, ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

Орджонікідзевський районний суд міста 
Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Меньшакова Віталія 
Володимировича, Рункова Андрія Володими-
ровича, Стемасова Олега Вікторовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачені Меньшаков Віталій Воло-
димирович, Рунков Андрій Володимирович, 
Стемасов Олег Вікторович викликаються на 
22 листопада 2019 року на 14-30 годину до 
Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул.Миру, 5) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по цьому кримінальному про-
вадженню викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 307) для учас-
ті у розгляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 
08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована та мешкає за 
адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. 
Калініна, 104), на 22 листопада 2019 року на 10 
годину 45 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. В. Шевченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +8 +13 Черкаська 0 +5 +8 +13

Житомирська +1 +6 +8 +13 Кіровоградська 0 +5 +8 +13
Чернігівська 0 +5 +6 +11 Полтавська 0 +5 +8 +13
Сумська -2 +3 +6 +11 Дніпропетровська 0 +5 +8 +13
Закарпатська +4 +9 +13 +18 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +4 +9 +8 +13 Миколаївська +4 +9 +11 +16
Львівська +4 +9 +12 +17 Херсонська +4 +9 +10 +15
Івано-Франківська +4 +9 +12 +17 Запорізька +1 +6 +9 +14
Волинська +4 +9 +10 +15 Харківська +2 -3 +6 +11
Хмельницька +4 +9 +8 +13 Донецька +2 -3 +7 +12
Чернівецька +4 +9 +10 +15 Луганська +2 -3 +6 +11
Тернопільська +4 +9 +10 +15 Крим +4 +9 +12 +17
Вінницька +1 +6 +8 +13 Київ +2 +4  +9 +11

Укргiдрометцентр

У Миколаївському 
зоопарку поселилися 
слони

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА.  Два слони, Шанті та Дінкар, отримали нову домівку, 
якою став Миколаївський зоопарк. Востаннє слонів у зоопарку від-
відувачі могли бачити десять років тому. Починаючи з 2014-го ро-
ку велася робота щодо придбання слонів, для них реконструюва-
ли зимовий та літній вольєри, натомість лише зараз питання вда-
лося вирішити та отримати велетнів за Європейською програмою 
збереження і розведення рідкісних видів. 

Як зазначає директор зоопарку Володимир Топчий, тварини на-
родилися в зоопарку Ганновера в Німеччині, останнім часом жи-
ли в зоопарках Угорщини. Шанті народився 2008 року, Дінкар —  
2010-го. Згодом плануємо обміняти одного самця на самку. Але 
це не зараз, років через п’ять-шість, коли вони досягнуть зрілості. 
На шляху до Миколаєва слони здолали понад тисячу кілометрів у 
металевих контейнерах протягом п’яти діб. Як зазначає супровід-
ник тварин Мартін Дейві, транспортування було непростим. Спер-
шу заїхали в один зоопарк Угорщини, потім в інший, згодом діста-
лися до Миколаєва. Добре, що в нас досвідчений персонал, який 
впорався із завданням. Майже добу втратили на кордоні. 

У Миколаєві новосельців прийняли гостинно, адже довго очіку-
вали на красенів. Шанті добре переніс дорогу і тепер оселився в 
зимовому вольєрі. Дінкар перебуватиме на карантині й за місяць 
приєднається до товариша.

Луганці вирушили на захід, а львів’яни 
прибули на схід 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДРУЖБА. Хлопці з Луган-
ського обласного ліцею з по-
силеною військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський кор-
пус імені героїв Молодої гвар-
дії» та Львівського державно-
го ліцею імені Героїв Крут по-
бували в гостях одні в одного. 
Як повідомляє пресслужба Лу-
ганської ОДА, обмін відбувся 
за проєктом «Змінимо країну 
разом». 26 ліцеїстів із Кремін-
ної й четверо дорослих супро-
воду гостинно зустріли у Льво-
ві. Юнаки ознайомилися з ди-
вовижним містом Лева, відві-
дали Національну академію су-
хопутних військ імені Петра Са-
гайдачного. 

«Такі візити обміну підтвер-
джують, що на Східній та Захід-
ній Україні живуть українці, при-
вітні люди, яких єднають спільні 
інтереси, цінності й патріотизм. 
До проєкту за роки його існу-

вання долучилися сотні учасни-
ків, які отримали нових друзів. 
Саме таке невимушене спілку-
вання єднає нашу державу», — 
зазначила заступник голови Лу-

ганської ОДА Катерина Безгин-
ська і подарувала львів’янам 
м’ячі.

Протягом тижня 29 учнів 
Львівського державного ліцею 

ім. Героїв Крут в атмосфері бра-
терства й гостинності спілкува-
лися з однолітками та ознайо-
милися з історією та культурою 
Луганщини.
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Запорожцям боятися нікого
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЩЕ ОДНА ВЕРСІЯ. Хто не 
знає знаменитого листа запо-
рожців турецькому султанові, 
який був відповіддю козаків на 
вимогу здатися від османсько-
го султана Мехмеда IV! Однак 
не всі дослідники однозначно 
оцінюють цей документ. Дехто, 
як американський учений Дені-

ел Во, вважає лист підробкою, 
пов’язаною зі становленням на-
ціональної української самосві-
домості, розвитком вільнодум-
ства. 

Проте недавно у відділі руко-
писів Польської академії наук 
у Кракові історик Тарас Чухліб 
знайшов польську версію цього 
листа. Вважають, що написано 
його 1676 року. Однак у поль-
ськомовній версії дата написан-

ня — 1683 рік, там є й день — 
24 серпня, коли святкуємо неза-
лежність України. Це був саме 
період, коли козаки вирушили у 
похід на Відень проти турків. 

Знайдену польськомовну вер-
сію недаремно датовано 1683 
роком, адже відомо, що знаме-
нитий лист для підняття бойово-
го духу активно цитували укра-
їнські козаки та їхні союзники 
саме напередодні битви з тур-

ками за Відень. Отож, як висло-
вився від імені козаків класик 
української літератури Степан 
Руданський, 

Ми землею і водою 
Будем воюватись, 
І тебе нам, бісів сину, 
Нічого боятись. 
Так тобі ми відвічаєм, 
А року не знаєм, 
Бо ми ваших календарів 
В Січі не тримаєм. 

Львівських ліцеїстів радо зустріли на Луганщині

Шанті добре переніс дорогу і тепер оселився в зимовому 
вольєрі

Не стало солдата, який у 1945-му  
розписався на рейхстагу

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ВЕТЕРАНИ. У Слов’янську 
Донецької області на 95-му році 
закінчив свій земний шлях ве-
теран Другої світової війни Се-
мен Усачов — той самий сол-
дат, чиє фото у травні 1945-го 
облетіло майже всі країни сві-
ту. Народився майбутній во-

їн — кавалер ордена Вітчизня-
ної війни І ступеня та двох ме-
далей «За відвагу» у 1925 ро-
ці в Ставропольському краї, а в 
неповні 18 років (у 1943-му) за-
ряджав 76-міліметрову гармату 
в 4-му кавалерійському Кубан-
ському корпусі. Молодий сол-
дат брав участь у боях за ви-
зволення Криму від німецьких 
загарбників, де біля Перекопа 

отримав поранення. Після гос-
піталю воював на Нарвсько-
му плацдармі, під час штурму 
Берліна. І саме там після взят-
тя міста його фото — солдата, 
який шматком штукатурки ста-
ранно виводить на стіні рейх-
стагу цифри «9. 5. 45» та влас-
не прізвище, потрапило на по-
штову листівку, що мільйонним 
тиражем пішла у світ. 

Після демобілізації Се-
мен Іванович Усачов жив у 
Слов’янську, працював на 
підприємствах міста. Його на-
городили орденом «Знак По-
шани» і він користувався се-
ред земляків великою пова-
гою. І ще довго залишати-
меться шанованою людиною 
в пам’яті не одного покоління 
слов’янців.    

У Береговому дегустували вино  
і страви з гуски

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У закарпат-
ському Береговому конкурс на 
краще червоне і біле вино на 
святі виноградарів і виноробів 
проводять не вперше. Однак 
нині його доповнили змаган-
ням кухарів, які демонструва-
ли професіоналізм у приготу-
ванні страв із гуски, тож  тра-
диційний осінній фестиваль 
отримав нову назву — молодо-
го вина і страв із гуски.

Відкрили захід урочистою 
ходою членів ордену Свято-

го Венцела в їхніх традицій-
них мантіях. Міський голо-
ва Золтан Бабяк подякував 
виноробам за широкий ви-
бір напоїв із виноградної ло-
зи, а кухарям — за приготов-
лені частування. «Історія на-
шого фестивалю пов’язана з 
давніми традиціями виноро-
бів Берегівщини, які сьогодні 
мають чудову нагоду прозві-
тувати про виконану роботу, 
представити продукцію сво-
їх родин, створену за секрет-
ними сімейними рецептами, 
що передаються з покоління 
в покоління і відшліфовують-

ся сучасними технологіями», 
— сказав  лідер виноробів ра-
йону Ласло Надь. 

Переможцем у конкурсі 
творців білого вина став Ан-
дрій Варга із села Бене на Бе-
регівщині, а серед майстрів 
червоного — Андрій Фечора з 
райцентру.

У змаганні на кращі страви 
з гуски журі віддало перемогу 
команді «Козацька кухня» на 
чолі з Ігорем Малюгою. Смак 
смажених гусячих стегон із ли-
моном, що приготували гості 
зі Львова, визнано неперевер-
шеним.

Увагу присутніх прикува-
ло театралізоване дійство, яке 
відтворило легенду про свято-
го Мартина. З’явившись на го-
ловній площі Берегового на ко-
ні, він вкотре підтвердив своє 
благородство, подавши ми-
лостиню жебракові. 

Гості фестивалю також змо-
гли насолодитися концерт-
ною програмою. Весь день їх 
розважали учасники худож-
ньої самодіяльності — співаки, 
танцюристи, музиканти. Вони 
продемонстрували розмаїття 
культур і звичаїв багатонаціо-
нальної Берегівщини.
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