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Яблучний гамбіт: дешево 
вдома і проблематично  
в Європі

АПК. Цьогоріч ціни на ці плоди на внутрішньому ринку будуть 
занадто низькими, проте експортерам буде значно важче 
вивозити продукцію за кордон

Депутат Європарламенту про необхідність системної 
протидії кремлівській брехні в цивілізованому світі 

Європейські норми  
для будівельників

АРХІТЕКТУРА. Нові будівельні норми, які було розроблено 
у тісній співпраці з експертним середовищем і які набирають 
чинності восени, дадуть змогу оновити вулиці українських міст 
і зробити комфортною міську інфраструктуру. На цьому наго-
лошує Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Усі помічали, що в ХХІ столітті, нерухомість коштує чима-
ло, але будують усе так, що вигляд має старий. Ми ухвалюва-
ли рішення про нові норми, є нові накази Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства для житлових і нежитлових об’єктів, — цитує слова 
Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій 
з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Спостері-
гатимемо за впровадженням цих нових норм і появою краси-
вої та комфортної архітектури в наших містах. Норми до інф-
раструктурних проектів слугуватимуть українцям і будуть ком-
фортними. Це відповідає європейським практикам».

Позбуватися застарілих норм і розробляти нові почали в бе-
резні цього року на вимогу глави уряду.  

ЦИТАТА ДНЯ

ГІ ВЕРГОФСТАДТ:

ЦИФРА ДНЯ

10,402 млрд грн
становив, за даними НБУ,  

профіцит зведеного бюджету країни  
в січні — червні 2018 року

«Європі потрібен власний 
спецпрокурор Мюллер, 

який би розслідував 
вплив російських 

дезінформаційних 
кампаній та 

інших атак на 
наші демократії».

Військові потребують 
підвищення платні 

РОЗРАХУНКИ. Рішення про 
підвищення грошового забез-
печення з 1 жовтня, що потре-
бує додаткового фінансуван-
ня з бюджету в сумі 4,5 мільяр-
да гривень, ухвалило Міністер-
ство оборони. Відповідний лист 
за підписом профільного міні-
стра спрямовано главі уряду. Ці 
цифри військові хочуть враху-
вати під час доопрацювання по-
казників видатків держбюджету 
на 2018 рік, посилається УНІАН 
на відповідний лист. 

Недостатній рівень грошово-
го забезпечення — основна при-
чина звільнення з лав Збройних 
сил після закінчення контракту 
(36% опитаних). Загалом із січня 
по червень звільнилося 11 тисяч 
офіцерів і контрактників, які ма-
ли військовий досвід, ще 18 ти-
сяч мають намір звільнитися до 
кінця 2018 року.

«На початку 2016-го міні-
мальне грошове забезпечен-
ня військових становило 7000 
гривень. На той час це була 
значна сума, яка становила 
майже п’ять розмірів мінімаль-
ної заробітної плати та майже 
1,6 розміру середньої зарпла-
ти у країні. Після підвищення 
соціальних стандартів з 1 січ-
ня 2017 року відповідні спів-
відношення становили 2,2 та 
0,89 раза, що призвело до по-
гіршення матеріального стану 
військовослужбовців. Це спро-
вокувало відтік військовослуж-
бовців — фахівців, на підго-
товку яких уже було витраче-
но великі кошти. Грошове за-
безпечення військовослужбов-
ця першого року служби ста-
новить 7,5 тисячі гривень, а се-
редня зарплата у країні — 8,7 
тисячі», — вказано в листі.

Тож задля збереження ка-
дрового потенціалу та залучен-
ня на військову службу опра-
цьовують питання збільшення 
з 1 жовтня цього року мінімаль-
ного грошового забезпечення: 
рядовому складу — до 9 тисяч 
гривень, офіцерському — до 
15,3 тисячі.

Планом управління й розви-
тку ЗСУ передбачено в 2019 
році підвищити базовий рі-
вень грошового забезпечен-
ня до рівня: військовослуж-
бовець за контрактом першо-
го року служби у військовому 
званні солдат на посаді з дру-
гим тарифним розрядом — 
15 тисяч гривень; підвищення 
рівня грошового забезпечення 
всіх інших військовослужбов-
ців буде здійснено пропорцій-
но, залежно від звання, поса-
ди, вислуги років тощо.

Укрзалізниця гарантує робочі місця 
ПРОФТЕХОСВІТА. Роз-

роблення нових навчальних 
програм і посібників, дуаль-
на освіта, робота за фахом 
для випускників закладів осві-
ти визначає Меморандум про 
співробітництво між Міністер-
ством освіти і науки та Укрза-
лізницею. Угода передбачає 
нові можливості для закладів 
профосвіти і вишів. Підготов-
ка фахівців залізничної галу-
зі триватиме за двома напря-
мами — теоретичним і прак-
тичним.

У теоретичний входитиме 
оновлення освітніх програм, 
організація тематичних кон-
ференцій, круглих столів і се-
мінарів. Фахівців Укрзалізниці 
залучатимуть до роботи в ек-
заменаційних комісіях, спів-
праці над дипломними проек-
тами тощо. Практичний блок 
допомагатиме студентам і 
учням закріпити здобуті знан-

ня. Укрзалізниця організову-
ватиме практику на базі регі-
ональних філій, допомагати-
ме поліпшувати матеріально-
технічну базу тим закладам 
освіти, які готують фахівців 
для залізничного транспорту.

Щоб майстри й виклада-
чі краще розумілися на новіт-

ніх технологіях і опановували 
сучасну техніку, їм пропону-
ватимуть стажування на про-
фільних підприємствах, по-
відомляє прес-служба МОН. 
Один з важливих пунктів ме-
морандуму — те, що Укрза-
лізниця допомагатиме випус-
кникам отримувати роботу в 
підрозділах своїх регіональ-
них філій.

Така співпраця відкриває 
багато нових можливостей. 
Наприклад, генеральний ди-
ректорат професійної осві-
ти МОН отримуватиме й да-
ватиме закладам інформа-
цію про потреби в залізнич-
никах на ринку праці. Це 
особливо актуально під час 

вступ ної кампанії, яка в за-
кладах профтехосвіти три-
ватиме до 1 вересня. 

Тобто вступники більше 
дізнаватимуться про профе-
сії, яких потребує ринок. А 
Укрзалізниця як один з най-
більших роботодавців краї-
ни зацікавлена в нових ква-
ліфікованих кадрах, запев-
нили у відомстві.  

Фахівців підприємства залучатимуть  
до роботи в екзаменаційних комісіях.

4



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: F91GL30841
Короткий опис активів  
(майна) в лотах

Право вимоги за кредитним догово-
ром №79.1/002-КЛТ-09, укладеним 
з юридичною особою. Забезпечен-
ня: 1.1. майнові права інтелектуаль-
ної власності на торговельну марку; 
1.2. майнові права на частку в ста-
тутному капіталі юр.особи;1.3. май-
нові права на грошові кошти по до-
говору поставки; 1.4. іпотека двох 
земельних ділянок, які знаходяться 
в Київській обл.; 1.5. товари в обо-
роті (алкогольні вироби,спирти та 
виноматеріали).

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

22.08.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-
bank/38780-asset-sell-id-176028

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

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

F22G30826
Вантажний  автомобіль MERCEDES-BENZ, 2001 року,  
номер кузова WDB9036631R482284, номер державної реєстрації 
ВН1578АО та 31 од.осн.засобів

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) – 08.08.2018
 (аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) – 13.08.2018
                                              Треті відкриті торги (аукціон) – 29.08.2018
                                       Четверті відкриті торги (аукціон) – 07.09.2018
                          П’яті відкриті торги (аукціон) – 18.09.2018
                             Шості відкриті торги (аукціон) – 27.09.2018
                       Сьомі відкриті торги (аукціон) – 08.10.2018
                          Восьмі відкриті торги (аукціон) – 18.10.2018
                              Дев’яті відкриті торги (аукціон) – 29.10.2018
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale 
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону  
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення відкритих торгів 
торгів (аукціону)/   (аукціону)/електронного аукціону по кожному
електронного аукціону  лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Телятникову 
Раїсу Федорівну, 01.03.1941 року народження (останнє відоме місце проживання:  
вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3, м. Севастополь, АР Крим), за вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 15 годині 30 хвилин 21 серпня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного 
суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 27 
(головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення 
обвинувачена вважаться належним чином ознайомлена з його змістом.

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

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному провадженню відбудеться 20.08.018 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №610. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону з продажу май-
на (активів) Банку, а саме:

Лот №295380 Квартира 4-кімнатна за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду,  
буд. 12-Є, кв. 87, заг. пл. 186,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 6 834 149,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
683 414,92 грн. без ПДВ.

Лот №295381 Земельна ділянка №16 (к.н.6322083001:00:000:1113) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 16, 
заг. пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295382 Земельна ділянка №20 (к.н. 6322083001:00:000:1110) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 20, 
заг.пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 947, 52 грн. без ПДВ.

Лот №295383 Земельна ділянка №21 (к.н. 6322083001:00:000:1118) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 21, 
заг. пл. 0,1544 га.

Початкова ціна продажу 161 476, 03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 16 
147, 60 грн. без ПДВ.

Лот №295384 Земельна ділянка № 33 (к.н. 6322083001:00:000:1111) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 33, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295386 Земельна ділянка №31 (к.н.6322083001:00:000:1112) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 31, 
заг.пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467, 03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295387 Земельна ділянка №35 (к.н. 6322083001:00:000:1108) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 35, 
заг.пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295389 Земельна ділянка № 37 (к.н. 6322083001:00:000:1109) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 37, 
заг.пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295390 Земельна ділянка № 23 (к.н. 6322083001:00:000:1106) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 23, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295391 Земельна ділянка № 25 (к.н.6322083001:00:000:1114) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 25, 
заг. пл. 0,1500 га. 

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295394 Земельна ділянка № 48 (к.н. 6322083001:00:000:1082) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 48, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295396 Земельна ділянка № 40 (к.н. 6322083001:00:000:1084) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 40, 
заг. пл. 0,1536 га. 

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №295399 Земельна ділянка № 44 (к.н. 6322083001:00:000:1083) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 44, 
заг.пл. 0,1536 га.

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №295403 Земельна ділянка № 54 (к.н.6322083001:00:000:1085) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 54, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295404 Земельна ділянка № 56 (к.н. 6322083001:00:000:1086) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 56, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295406 Земельна ділянка № 42 (к.н. 6322083001:00:000:1095) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 42, 
заг. пл. 0, 1536 га.

Початкова ціна продажу 160 474,37 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
16 047,44 грн. без ПДВ.

Лот №295407 Земельна ділянка № 46 (к.н. 6322083001:00:000:1094) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 46, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295409 Земельна ділянка № 52 (к.н.6322083001:00:000:1087) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 52, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295410 Земельна ділянка № 50 (к.н. 6322083001:00:000:1096) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 50, 
заг.пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295411 Земельна ділянка № 18 (к.н. 6322083001:00:000:1101) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 18, 
заг. пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295412 Земельна ділянка № 22 (к.н.6322083001:00:000:1102) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 22, 
заг. пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295413 Земельна ділянка № 27 (к.н.6322083001:00:000:1104) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 27, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295415 Земельна ділянка № 29 (к.н. 6322083001:00:000:1103) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 29, 
заг. пл. 0,1500 га.

Початкова ціна продажу 156 467,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 646, 70 грн. без ПДВ.

Лот №295417 Земельна ділянка №10 (к.н. 6322083001:00:000:1119) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 10, 
заг. пл. 0, 1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295419 Земельна ділянка № 2 (к.н. 6322083001:00:000:1105) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 2,  
заг.пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295392 Земельна ділянка № 4  (к.н. 6322083001:00:000:1107) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 4,  
заг.пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295395 Земельна ділянка №6 (к.н. 6322083001:00:000:1116) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 6,  
заг. пл. 0,1530 га. 

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295397 Земельна ділянка №8 (к.н. 6322083001:00:000:1115) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 8,  
заг.пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295398 Земельна ділянка №12 (к.н.6322083001:00:000:1120) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 12, 
заг. пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295401 Земельна ділянка  № 14 (к.н. 6322083001:00:000:1117) за адресою: 
Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 14, 
заг. пл. 0,1530 га.

Початкова ціна продажу 159 473,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 947,32 грн. без ПДВ.

Лот №295405 Квартира 3-кімнатна за адресою: м. Херсон, вул. Покришева,  
буд. 49, корпус 3, кв. 63, заг.пл. 72,7 кв.м. 

Початкова ціна продажу 480 247, 67грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
48 024, 77 грн. без ПДВ.

Лот №295408 Земельна ділянка (к.н. №5322483805:05:004:0017) за адресою:  
Полтавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг.пл.  
0, 2184 га.

 Початкова ціна продажу 89 026,17 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
8 902, 62 грн. без ПДВ.

Лот №295414 Земельна ділянка (к.н. №5322483805:05:004:0013) за адресою:  
Полтавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг. пл. 
0,2228 га.

Початкова ціна продажу 91 127,36  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
9 112,73 грн. без ПДВ.

Лот №295418 Земельна ділянка (к.н.№5322483805:05:004:0018) за адресою:  
Полтавська область Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Гетьманська, заг. пл. 
0,2269 га. 

Початкова ціна продажу 92 528,45, 00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
9252,85 грн. без ПДВ.

Лот №295420 Земельна ділянка (к.н. №3223180500:08:003:0018) за адресою:  
Київська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг. пл.  
0, 2500 га.

Початкова ціна продажу 294 406,43 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 29 
440,64 грн. без ПДВ.

Лот №295421 Земельна ділянка (к.н. №3223180500:08:003:0015) за адресою:  
Київська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг.пл. 
0,2500 га.

Початкова ціна продажу 29 440,64 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
2 944,06 грн. без ПДВ.

Лот №295424 Земельна ділянка (к.н.№3223180500:08:003:0021) за адресою:  
Київська область Обухівський район, с.Великі Дмитровичі, вул. Шевченка, заг. пл. 
0,2308 га.

Початкова ціна продажу 275 318,48 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
27 531,85 грн. без ПДВ.

Лот №295425 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:001:0027) за адресою:  
Київська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг. пл.0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №295426 Земельна ділянка (к.н.№3221286400:02:009:0009) за адресою: Київ-
ська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг.пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №295427 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:009:0012) за адресою: Київ-
ська область, Броварський район, Погребська сільська рада, заг. пл.    0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №295428 Квартира за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 18, кв.9а, заг. 
пл. 173,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 832 683,87 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
183 268,39 грн. без ПДВ.

Лот №295429 Земельна ділянка (к.н. № 3210500000:02:002:0029) за адресою:  
м. Бориспіль, вул. Вишнева земельна ділянка 25, заг. пл. 0,1000 га.

Початкова ціна продажу 184 224,04  грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
18 422,40 грн. без ПДВ.

Лот №295430 Земельна ділянка (к.н. № 3222784700:04:003:0014) за адресою: Київ-
ська обл., Макарівський район, Мостищанська сільська рада, заг. пл. 5, 5147 га.

Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску   
179 680, 00 грн. без ПДВ.

Лот №295431 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0285) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №295432 Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0286) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №295433 Земельна ділянка (к.н.№  5610100000:01:068:0287) за адресою: Рів-
ненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1630 га. 

Початкова ціна продажу 243 589,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
24 358,92 грн. без ПДВ.

Лот №295435 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0035) за адресою: 
Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, 
ділянка №367/2, заг. пл. 1,9303 га. 

Початкова ціна продажу 2 653 346,19 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
265 334,61 грн. без ПДВ.

Лот №295434 Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0034) за адресою: 
Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиманська сільська рада, масив №29, 
ділянка №367/1, заг. пл. 1,9301 га.

Початкова ціна продажу 2 653 346,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
265 334,60 грн. без ПДВ.

Лот №295436 Нежитловий об’єкт з житловим будинком за адресою: Миколаївська 
область, Жовтневий район, селише Коларівка,  вул. Дорожна, буд. 2, заг. пл. 1 379.10 
кв.м.

Початкова ціна продажу 571 359, 55 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
57 135,96 грн. без ПДВ.

Лот №295437 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побуто-
вими приміщеннями, КТП А-283 за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь,  
вул. Героїв Чорнобиля, 102/2 , КТП А-283 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Ге-
роїв Чорнобиля, 102/2, заг. пл. 1 581, 80 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 372 898, 76 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
137 289,88 грн. без ПДВ.

Лот №295450  Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Лебединська,  
буд. 6, заг. пл. 8 588, 70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 44 084 773,72 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
4 408 477,37 грн. без ПДВ.

Лот №295459   Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул.  Полярна,  буд. 10, 
заг. пл. 4 409,80 кв.м.

Початкова ціна продажу  34 672 717,75 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
3 467 271,78 грн. без ПДВ.

Лот №295443 Триповерховий житловий будинок з підвалом, земельна ділянка  
за адресою: Сумська область, Сумський район., с. Косівщина, вул. Сумська, буд. 16, 
заг. пл. 734,8 , кадастровий номер 5924783800:05:005:0513,  заг. пл. 0,1572 га.

Початкова ціна продажу 2 979 061,12 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
297 906, 11 грн.  без ПДВ.

Лот №295444  Нежитлове приміщення, Кран мостовий №882 та кран мостовий 
№1528 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, буд. 122, заг. пл. 3992,6 
кв.м.

Початкова ціна продажу 1 101 442, 57 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
110 144,26 грн. без ПДВ.

Лот №295445 Нежитлова нерухомість, шинок на 28 місць та лазня на 4 місця та зе-
мельна ділянка за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район,  с. Іванівка, вул. 
Дружби, будинок 50, заг. пл. 1676,7 кв.м. кадастровий номер: 7425582800:01:000:0042 
заг. пл. 0,2774 га

Початкова ціна продажу 7 127 880,35 грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
712 788,03 грн. без ПДВ.

Лот №295446  Житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами,  зе-
мельна ділянка за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, 
провулок  Зоряний,  12, заг. пл. 225,6 кв.м. кадастровий номер 5324087703:03:001:0599 
заг. пл. 0,165 га.

Початкова ціна продажу 2 614 401,16грн. з ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
261 440,12 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 31.08.2018 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 оприлюднен-
ня інформації до 9:00 26.08.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 26.08.2018 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 майном та за більш детальною інформацією звертатись за  
тел. 044-331-17-21.

Втрачене посвідчення консультанта суду відділу забезпечення  
роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення  

роботи Першої судової палати секретаріату Касаційного  
кримінального суду (серія ВС № 00765),  

видане на ім’я Руденко Юлія Василівна, вважати недійсним.

Свідоцтво на право власності, СЕ № 11232  
та Свідоцтво на право плавання під прапором України,  

РА №11232 на роз’їзний катер Т-64, який належить  
ПАТ «КССРЗ», вважати недійсним у зв’язку з їх втратою.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Дадонов Олег В’ячеславович, 06.07.1968 р.н., уро-

дженець м. Полтава, громадянин України, зареєстрований за адре-
сою: м. Херсон, вул. Кримська, 30, кв. 25, на підставі ст.ст. 134, 135, 
297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 03.08.2018 року об 
11.30 год. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Дадонова Олега В’ячеславовича, якому повідо-
млено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Головуючий суддя O. Б. Лазарів

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: F11GL30700
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 13.09.2018.

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/ 
38735-asset-sell-id-175843
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ОГОЛОШЕННЯ

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

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови є загальними умовами, що застосовуються до всіх 

договорів, укладених між МХП та Контрагентами, в яких МХП ви-
ступає виконавцем зобов’язань, які оплачуються Контрагентом. 
МХП та Контрагент є найменуваннями сторін договору, що іден-
тифікуються у його преамбулі та реквізитах. Дані Умови опубліко-
вані у газеті «Урядовий кур’єр» та розміщені на офіційному сайті 
МХП, посилання на який вказане у Договорі, є невід’ємною части-
ною кожного договору, в яких наявне відповідне посилання на них. 
Дані умови набирають чинності та регулюють відносини між Сторо-
нами Договору з дати підписання Договору та діють протягом стро-
ку дії Договору. Зміна цих Умов за погодженням Сторін оформ-
люється шляхом їх публікації МХП у загальнодержавному виданні 
та розміщені на офіційному сайті МХП та/або шляхом направлення 
МХП відповідного повідомлення Контрагенту. Зміна Умов набирає 
чинності та підлягає виконанню Сторонами після їх публікації або 
з моменту отримання відповідного повідомлення Контрагентом, в 
залежності від того, яка подія настала раніше, якщо застосовано 
обидва способи. Якщо при зміні умов положення попередніх Умов 
залишаються неврегульованими, то такі попередні умови залиша-
ються чинними в попередній редакції.  

1.2. Ці Умови застосовуються додатково до умов та положень 
основного тексту Договору та Додатків до нього, не відміняють по-
ложення Договору та Додатків до нього. У разі будь-яких розбіж-
ностей чи суперечностей між цими Умовами та положеннями осно-
вного тексту Договору, переважна сила надається даним Умовам, 
якщо інше не передбачено даними Умовами або прямо (шляхом 
вказання пунктів умов, що застосовуються із відмінностями) пого-
джено письмово Сторонами у основному Договорі чи Додатках до 
нього.

1.3. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними 
Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та 
відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхід-
них дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання 
та виконання ними Договору не суперечить цілям їх діяльності, по-
ложенням їх установчих документів чи інших локальних-норматив-
них (внутрішніх) актів. 

1.4. При укладенні договору, Сторони зобов’язані надати доку-
менти, які ідентифікують їх та їх підписантів та містять достатньо 
відомостей для підтвердження правосуб’єктності та правого ста-
тусу. При зміні статусу чи правосуб’єктності Сторони зобов’язані 
повідомити одна одну протягом 3 днів (тут та далі – під «днями» 
Сторони розуміють календарні дні). У разі не повідомлення за-
значеної інформації сторони не несуть відповідальності за будь-
які наслідки, які пов’язані з виконанням умов Договору та Додат-
ків до нього.

1.5. Умови Договору та всіх Додатків й Додаткових угод до нього, 
комерційних домовленостей, інформації та ін. мають конфіденцій-
ний характер, крім випадків, передбачених законодавством Украї-
ни. 

1.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за Догово-
ром третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої 
Сторони.

1.7. Будь-які повідомлення, запити або інший обмін інформаці-
єю за Договором або у зв’язку з ним повинні здійснюватися в пись-
мовій формі та, за відсутності в Договорі вказівки про інше, можуть 
бути надіслані на електрону пошту або листом за адресами зазна-
ченими в розділі реквізити Сторін.

1.8. Додаткова інформація, яка стосується діяльності та взає-
мовідносин МХП з Контрагентами розміщена на офіційному сай-
ті МХП.

1.9. Договір може бути достроково розірваний у разі не виконан-
ня будь-якою зі Сторін своїх зобов’язань за Договором. У даному 
випадку про розірвання Договору Сторона письмово повідомляє ін-
шу сторону за 15 днів до дати розірвання. У будь-якому випадку до-
строкового припинення Договору Сторони не звільняються від ви-
конання зобов’язань і проведення розрахунків, які виникли до ро-
зірвання Договору. 

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
2.1. Якщо з будь-якої причини Контрагент не приймає виконан-

ня зобов’язань, коли вони готові, або якщо МХП не в змозі своєчас-
но виконати зобов’язання через те, що Контрагент не надав відпо-
відні інструкції, документи, ліцензії,  дозволи, не виконав інші зу-
стрічні зобов’язання, передбачені договором: (a) ризик, пов’язаний 
з результатами виконаних МХП зобов’язань, переходить до Контр-
агента (включаючи ризик втрати або пошкодження) з моменту, ко-
ли виконання зобов’язання мало би відбутися за Договором, але 
не відбулося не з вини МХП; (b) зобов’язання вважаються викона-
ними; і (c) МХП може зберігати результат виконання зобов’язання 
до наступної передачі Контрагенту, при чому всі пов’язані витра-
ти (включаючи без обмежень витрати на зберігання й страхування) 
сплачуються Контрагентом до моменту передачі результату вико-
наних зобов’язань. Якщо протягом 7 днів після того, як МХП пові-
домить Контрагента про готовність виконання зобов’язання, Контр-
агент не приймає його, МХП може перепродати або іншим чином 
розпорядитися всіма результатами виконаного зобов’язання або їх 
частиною та, після відрахування витрат на зберігання й продаж, ви-
магати від Контрагента погашення різниці між ціною зобов’язання 
та отриманою сумою. 

2.2. МХП може виконувати зобов’язання частинами. Затримки 
або дефекти у частині виконаних зобов’язань не надають Контра-
генту право скасовувати виконання інших зобов’язань по Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

змістом даного Договору Сторони несуть відповідальність, перед-
бачену положеннями даного Договору, а також чинним  законодав-
ством України. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторо-
ни від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час 
дії Договору.

3.2. МХП не несе перед Контрагентом відповідальність за будь-
які непрямі збитки (незалежно від того, чи це збиток у формі втра-
ченого прибутку чи бізнесу, втраченої репутації або чогось іншого), 
витрати або інші вимоги щодо відшкодувань непрямої шкоди будь-
якого роду (спричиненої будь-яким чином), що виникли в резуль-
таті або у зв’язку з Договором. 

3.3. МХП має право скасовувати будь-які подальші виконан-
ня зобов’язань у разі несвоєчасної оплати за виконанні МХП 
зобов’язання з боку Контрагента. Якщо Контрагент порушить 
зобов’язання належно сплатити на користь МХП платежі за вико-

нанні МХП зобов’язання, термін оплати всіх неоплачених рахунків 
і виплат, які повинні бути сплачені МХП за Договором, настає не-
гайно.

3.4. Контрагент повинен виставити МХП будь-яку претензію що-
до виконаних зобов’язань, протягом 3 робочих днів з моменту отри-
мання документів про їх виконання, якщо інше не вказане в Дого-
ворі чи Додатках до нього. Всі інші претензії повинні бути виставле-
ні протягом 10 календарних днів після того, як Контрагенту стає ві-
домо про факти, на яких ґрунтується така претензія. Всі претензії, 
які не складені у письмовій формі і не отримані МХП протягом пе-
ріоду, зазначеного вище, вважаються такими, від яких відмовився 
Контрагент. Жодна претензія не приймається, а прийняті результа-
ти зобов’язань не повертаються, якщо вони будь-яким чином були 
оброблені, за винятком випадків, про що надано докази про наявні 
приховані дефекти, які не могли бути встановлені перед обробкою, 
і тільки у разі надання таких доказів протягом 10 календарних днів 
після того, як цей дефект стає очевидним. Контрагент зобов’язаний 
вжити можливих заходів для запобігання та зменшення розміру ви-
мог до МХП, враховуючи вказівки МХП, якщо такі направлялися.

4. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ІНШІ УМОВИ
4.1. Будь-яке визначення ціни, неустойки, інші платіжні 

зобов‘язання мають бути визначені с точністю до двох знаків після 
коми (тобто, округлюється до цілої копійки). Для цілей такого ви-
значення застосовується правило округлення, яке полягає у збіль-
шенні відповідного знаку на «1» (одиницю), якщо наступний за ним 
знак, який скорочується, дорівнює або перевищує «5» (п’ять). 

4.2. Ціна з урахуванням ПДВ розраховується за формулою: 
Ціна з ПДВ = Ціна без ПДВ + ПДВ, де 
Ціна без ПДВ – ціна без урахування ПДВ з точністю до двох зна-

ків після коми; 
ПДВ – числове значення з точністю до двох знаків після коми, що 

розраховується як добуток Ціни без ПДВ та діючої ставки податку 
на додану вартість. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Всі розрахунки проводяться в національній грошовій одини-

ці України. Днем здійснення платежу в безготівковій формі вважа-
ється день, в який сума, що підлягає сплаті, зарахована на рахунок 
МХП. За домовленістю Сторін розрахунки можуть здійснюватись 
готівковими коштами шляхом внесення в касу МХП. 

5.2. Право власності на результат виконаного зобов’язання та ри-
зик його випадкового знищення переходить від МХП до Контраген-
та в момент підписання первинної облікової документації або това-
ро-транспортної накладної (по даті першого підписаного докумен-
та), якщо інше не вказано в Договорі.

5.3. МХП зобов’язаний здійснювати реєстрацію податкових на-
кладних у Єдиному реєстрі податкових накладних у строк передба-
чений чинним законодавством України. 

5.4. Розрахунки коригування до податкових накладних склада-
ються МХП і підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі:

— Якщо в результаті перерахунку передбачається збільшення 
суми компенсації на користь МХП або якщо коригування кількісних 
і вартісних показників в результаті не передбачають зміни сум ком-
пенсації, то розрахунок коригування реєструється в Єдиному реє-
стрі податкових накладних МХП;

— Якщо в результаті перерахунку передбачається зменшення 
суми компенсації на користь МХП, то розрахунок коригування скла-
дається МХП і реєструється в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них Контрагентом. 

Контрагент має зареєструвати такий розрахунок у терміни, вста-
новлені Податковим кодексом України, а саме – не пізніше 15 днів 
з дати отримання розрахунку коригування. У випадку несвоєчас-
ної реєстрації Контрагентом розрахунку коригування до податко-
вої накладної в строки, передбачені Податковим кодексом, що при-
зведе до втрати МХП права на зменшення податкових зобов’язань, 
Контрагент компенсує МХП суму ПДВ, на яку МХП з вини Контра-
гента втратив право на зменшення податкових зобов’язань та від-
повідно суму податку на прибуток, що може виникнути в результа-
ті таких операцій.

5.5. У випадку застосування реєстрації зведених податкових на-
кладних, про що МХП повідомляє Контрагента згідно п. 1.7. дано-
го Додатку до Договору, МХП зобов’язаний реєструвати податко-
ві накладні, що надаються Контрагенту, в Єдиному державному ре-
єстрі податкових накладних протягом передбаченого чинним за-
конодавством для такої реєстрації терміну. При цьому реєстрація 
здійснюється з урахуванням наступного: МХП зобов’язаний випи-
сати зведену податкову накладну в останній день звітного періоду, 
яким є календарний місяць  Погодження та звірку податкових на-
кладних сторони зобов’язані провести до 04 числа місяця, наступ-
ного за звітним. Умови щодо реєстрації розрахунків коригування 
до зведених податкових накладних визначені у п. 5.4 даного Додат-
ку до Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. При настанні надзвичайних і невідворотних обставин, що 

призводить до неможливості часткового або повного виконання 
будь-якою зі Сторін зобов’язань по цій угоді, Сторони звільняються 
від відповідальності за цим Договором.

6.2. При настанні форс-мажорних обставин, Сторона для якої во-
ни наступили, сповіщає про факт настання іншу Сторону протягом 
7 робочих днів. Настання форс-мажорних обставин повинно бути 
підтверджено будь-яким органом державної влади або Торгово-
промисловою палатою України. 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1.  Контрагент зобов’язується не порушувати будь-яких прав 

інтелектуальної власності МХП. Контрагент зобов’язаний негай-
но повідомляти МХП про відомі йому порушення прав інтелекту-
альної власності МХП, а також претензії або судові провадження, 
пов’язані із правами інтелектуальної власності МХП і у які залуче-
ний Контрагент. 

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
8.1. Сторони підтверджують та погоджуються, що протягом 

строку дії цього Договору вони будуть дотримуватися та викону-
вати вимоги застосовного антикорупційного законодавства та за-
конодавства у сфері застосування будь-яких обмежувальних захо-
дів до фізичних та/або юридичних осіб, в тому числі українських 
та міжнародних санкцій, якщо такі матимуть вплив на виконання 
Сторонами своїх зобов’язань. Контрагент не буде вчиняти жодних 
дій, які призведуть до порушення МХП застосовного антикорупцій-
ного законодавства та законодавства у сфері застосування будь-
яких обмежувальних заходів. У випадку порушення Контрагентом 

вимог цього пункту Договору,  і настанням у зв’язку із цим нега-
тивних наслідків для МХП у вигляді додаткових витрат (в т.ч., але 
не обмежуючись, збитків, санкцій, конфіскацій, штрафів) Контр-
агент зобов’язується компенсувати МХП усі понесені додаткові ви-
трати. У випадку якщо МХП матиме підозри, що заяви та гаран-
тії викладені в цьому пункті Договору щодо антикорупційних та ін-
ших зобов’язань можуть бути порушені, МХП має право розірвати 
цей Договір в односторонньому порядку повідомивши Контрагента 
у строки встановлені в Договорі. 

8.2. Сторони Договору домовились та погодили, що у випадку 
прострочення здійснення оплати Контрагентом за виконані МХП 
зобов’язання більше ніж на 10 днів Контрагент надає безвідклично 
та безумовно МХП згоду на зміну Боржника для проведення взає-
мозаліку із третіми особами, що одночасно виступають Боржника-
ми Контрагента та Кредиторами МХП. 

8.3. Сторони цим надають одна одній як володільцю бази пер-
сональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази пер-
сональних даних, призначеному іншою стороною на його власний 
розсуд, свою безумовну згоду та дозвіл безстроково здійснювати 
обробку персональних даних в розумінні Закону України «Про за-
хист персональних даних» у складі, обсязі, формі та відповідно до 
процедури обробки персональних даних, встановлених внутрішні-
ми положеннями. Цим Сторони також погоджуються з включенням 
інформації, що містить персональні дані щодо них до бази персо-
нальних даних іншої сторони «Контрагенти».                                        

9. ПРАВО ДОГОВОРУ, ПІДСУДНІСТЬ ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір та Додатки до Договору регулюються законо-

давством України.
9.2. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами 

або їх представниками, скріплення його печатками і діє до повного 
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Сторони на під-
ставі ст. 631 ЦК України можуть вказати у договорі, що умови цьо-
го договору застосовуються до відносин, які виникли з визначеної 
сторонами дати. 

9.3. Дата набрання чинності договору, додаткових угод нього, ви-
значається як дата його підписання сторонами. Якщо дата підпи-
сання вказана під підписами Сторін та у колонтитулі договору по-
руч з номером, то дата набрання чинності договором відповідає 
більш пізній даті, якщо не вказана під підписами Сторін – відпові-
дає даті договору, що вказана в колонтитулі договору поруч з но-
мером. Дата набрання чинності додатком відповідає даті набрання 
чинності Договором або додатковою угодою, до якої він складений.

9.4. Всі спори, що виникають між Сторонами, передаватимуться 
на розгляд компетентного суду України, як що інше незазначене в 
Додатках до Договору.

9.5. Невикористання або будь-яка затримка у використанні МХП 
будь-яких прав або заходів судового захисту згідно з даним Дого-
вором не є відмовою від прав на їх виконання, як і будь-яке одно-
разове або часткове виконання будь-яких прав або заходів судово-
го захисту не перешкоджає їх реалізації надалі. Права та заходи за-
хисту за даним Договором є додатковими і не виключають будь-
яких прав або засобів захисту, які гарантуються законодавством.

9.6. Незаконність, юридична недійсність або неможливість вико-
нання будь-якого положення цього Договору у будь-якому відно-
шенні, не впливають на законність, юридичну дійсність або можли-
вість виконання інших положень цього Договору.

9.7. Не обмежуючи жодних інших прав або засобів правового за-
хисту відповідно до застосовного законодавства, у разі неотриман-
ня оплати в термін здійснення оплати, або якщо Контрагент підпа-
дає під дію будь-якої негативної обставини, що визначені в п. 9.8. 
даного Додатку до Договору або МХП вважає, що Контрагент мо-
же найближчим часом підпасти під дію будь-якої такої обставини 
та повідомляє про це Контрагента, тоді, без обмеження прав МХП, 
термін платежу всіх неоплачених рахунків, які повинні бути спла-
чені Контрагентом, настає негайно, а МХП має право (i) скасувати 
або припинити подальші виконання зобов’язань за Договором без 
відповідальності перед Контрагентом; та (ii) за умови, що резуль-
тати зобов’язань не були перепродані третім особам, вимагати від 
Контрагента повернути результати виконаних зобов’язань або пра-
во доступу до приміщень Контрагента з метою їх повернення. 

9.8. Для цілей даного пункту негативними обставинами вважа-
ються: порушення процедури про банкрутство по відношенню до 
Контрагента, або домовленість чи компромісна угода Контраген-
та з кредиторами, або отримання Контрагентом переваг у зв’язку 
з будь-яким чинним у відповідний момент законодавством, що 
передбачає звільнення від відповідальності неплатоспроможних 
боржників, або скликання зборів кредиторів (офіційних чи неофі-
ційних), або початок процедури припинення (добровільного або 
примусового), за винятком добровільного припинення не у зв’язку 
з неплатоспроможністю, а лише з метою реорганізації або злиття, 
або призначення ліквідатора та/або керівника, адміністратора чи 
адміністративного ліквідатора майна неплатоспроможного борж-
ника чи будь-що з вищезазначеного, або прийняття рішення чи по-
дання до суду заяви про ліквідацію Контрагента або видачу адміні-
стративного розпорядження стосовно Контрагента, або порушення 
судового провадження стосовно неплатоспроможності або можли-
вої неплатоспроможності Контрагента.

10. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
10.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного ко-

дексу України домовилися про можливість вчинення, підписання, 
укладання в електронному вигляді із застосуванням електронно-
го цифрового підпису даного Договору, додатків до нього, додат-
кових угод, первинної бухгалтерської документації, актів звірки за-
боргованості та інших документів, пов’язаних із виконанням дого-
ворів (надалі по тексту розділу - Правочини).

10.2. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність да-
них засобів, неможливість несанкціонованого їх використання і ви-
користання після втрати повноважень особою прав на представни-
цтво.

10.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде 
вчинений (укладений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди 
із застосуванням Сторонами відповідного електронного цифрово-
го підпису вважається вчиненим з додержанням письмової форми 
правочину в розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України.

10.4. Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою 
стороною за всі збитки спричинені невиконанням обов’язків, вка-
заних у п. 10.2. даного Додатку до Договору.

УМОВИ, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ 
між МХП та Контрагентами, в яких МХП виступає виконавцем зобов’язань, які оплачуються Контрагентом

(«УМОВИ»)
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ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +24 +29 Черкаська +15 +20 +25 +30
Житомирська +14 +19 +24 +29 Кіровоградська +15 +20 +25 +30
Чернігівська +13 +18 +24 +29 Полтавська +15 +20 +25 +30
Сумська +13 +18 +24 +29 Дніпропетровська +15 +20 +25 +30
Закарпатська +15 +20 +26 +31 Одеська +17 +22 +27 +32
Рівненська +14 +19 +24 +29 Миколаївська +17 +22 +27 +32
Львівська +14 +19 +24 +29 Херсонська +17 +22 +27 +32
Івано-Франківська +14 +19 +24 +29 Запорізька +17 +22 +27. +32
Волинська +14 +19 +24 +29 Харківська +15 +20 +26 +31
Хмельницька +14 +19 +24 +29 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +14 +19 +24 +29 Луганська +15 +20 +26 +31
Тернопільська +14 +19 +24 +29 Крим +18 +23 +26 +31
Вінницька +15 +20 +24 +29 Київ +17 +19 +27 +29

Укргiдрометцентр

На Закарпатті 
ведуть ефір  
сімома мовами 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ. На Закарпатті регіональна філія Суспільно-
го телебачення України запрацювала за сучасними стандарта-
ми. Щоб  перейти на формат, яким користується більшість ви-
робників телепродукції, необхідно було замінити шість камер 
з восьми і переналаштувати все студійне обладнання. Творчі 
працівники до новацій готувалися місяць.  

Нині  програми Закарпатської філії Суспільного телебачен-
ня України, яка володіє супутниковим зв’язком, доступні фак-
тично в необмеженому просторі. Програми власного виробни-
цтва — інформаційна «Вчасно», шоу «Ранок на Тисі» та вечір-
ня «Тема дня: Ужгород». 

Унікальне надбання закарпатських телевізійників — 12 про-
грам, які випускають мовами національних меншин: румун-
ською, російською, німецькою, словацькою, угорською та ром-
ською. Усі ці творчі продукти зберегли попри те, що відбулась 
оптимізація штатного розпису і скоротили понад півтори сотні 
працівників. З огляду на багатонаціональний склад населення 
у філії навіть ввели посади перекладачів. Завдяки їм вдаєть-
ся швидко адаптувати продукт, який генерують редакції мова-
ми національних меншин, зробивши його доступним і україн-
ськомовному глядачеві, й носієві іншої мови. У ранковому ефі-
рі діє постійна рубрика, в якій глядачі вивчають слова мовами 
нацменшин Закарпаття.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

24..29
14..19

15..20
26..31

25..30
15..20

17..22
27..32

24..29
14..19

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Єжеля Михайла Броніславовича, 
19.10.1952 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Єжель Ми-
хайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке від-
будеться 17 серпня 2018 року о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10,  
під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Минули Спаси —  
перевіряй запаси
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Успіння день без дощу і вітру — 
осінь буде теплою

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

У серпні в хліборобів три 
головні турботи: жа-

ти, орати і сіяти. «У серп-
ні серпи гріють, а вода хо-
лодить», — стверджує на-
родне прислів’я. Цьогоріч 
жнивний сезон передбача-
ється  щедрим: тепла й во-
логи було вдосталь. Як за-
вжди, прогнозовано гарний 
урожай зернових очікують 
зібрати у південних облас-
тях. У попередні чотири 
роки успіх супроводжував 
аграріїв Дніпропетровщи-
ни, Сумщини, Херсонщи-
ни, Черкащини, які збира-
ли по 50—55 центнерів до-
бірного зерна з гектара. 

Є всі підстави стверджу-
вати, що серпень буде вро-
жайним. Головний пере-
конливий показник — дер-
жавні ринки та виїзні база-
ри: садовини і городини тут 
на всі уподобання безмеж-
ний вибір.

Певна річ, щедроти літ-
ньої ниви значною мі-
рою залежать від погод-
них умов. Тому господа-
рі садів і городів здавна бе-
руть до уваги народні при-
кмети, за якими передба-
чають майбутні примхи по-
годи. «Синоптикам довіряй, 
а на прикмети зважай», — 
нагадує приказка. Загаль-
новживані у наш час ще й 
такі: «Якщо серпень з гро-
зами — зима з морозами», 
«Якщо у серпні на бере-
зі з’явиться  багато пожов-
клого листя — осінь буде 
ранньою», «Якщо в кінці 
серпня задощить — осінь 
буде теплою і затяжною» 
та ін.

Останнього місяця літа 
старі люди спостерігають 
за народними прикметами 
у такі дні релігійних свят: 
Мокрини (1), пророка Іл-
лі (2), Маковія (14), Успіння 
Пресвятої Богородиці (28). 
Більшість спостережень 
народних синоптиків сто-
сується прогнозів, якою бу-
де осінь. Адже осінні місяці 
завершальні у збиранні са-
довини і городини, заготівлі 
зимових запасів. 

На Мокрини  спосте-
реження ведуть протя-
гом дня. Якщо вранці йти-
ме дощ, то початок осені 
також буде з дощами; як-
що дощитиме опівдні — во-
логою буде середина осені. 
Сильний вітер на Мокри-
ни і похмурий день — про-
вісники холодної осені. А 
якщо день буде сонячним, 
тепла погода утримається 
впродовж вересня, жовтня 
й листопада. 

За народним повір’ям, 
після Іллі не можна купа-
тися в річці, особливо ді-
тям. Температура  у  во-

доймах помітно знижуєть-
ся.  Існує легенда, начебто 
цього дня  святий  бере під 
опіку воду і дозволяє пере-
бувати в ній лише правед-
ним душам, що відійшли з 
цього світу. «На  Іллі новий 
хліб на столі», — ствер-
джує прислів’я. До цього 
дня господарі повинні за-
вершити заготівлю сіна 
на зимівлю худобі, бо Ілля 
традиційно відзначається 
дощами та грозами. Воло-
ге сіно не можна копичити і 
скиртувати — згниє. Якщо 
цього дня сонячно, осінь бу-
де теплою.

Маковія. Перший Спас 
— одне з опоетизованих 
релігійних свят. Літо за-
вершується. Починаєть-
ся Спасівський піст. У дав-
нину цього дня кияни зби-
ралися біля Дніпра святи-
ти воду. 

У храмах у наш час від-
буваються урочисті бо-
гослужіння з освяченням 
маковійської квітки — бу-
кетів, зібраних із приса-
дибних, польових і лісових 
квітів. Їх обов’язково при-
крашають квіткою соня-
ха та пучечками з голівок 
маку. Букет зберігають під 

образами до наступного 
свята. За потреби із квітів 
роблять чаї, додають на-
стої у купіль для немовлят. 

На святковому столі, 
за яким сім’я збираєть-
ся після церковного  бого-
служіння, мають бути ли-
ше пісні страви. Пиріжки з 
маком або коржі на мако-
вому молоці (розтерте на-
сіння) обов’язкові.

На Маковія проводжа-
ють літо. Пора ламати 
бджолині  стільники, ка-
чати мед. З першого Спа-
са — студені роси, ночі до-
вшають, вода холоднішає. 
«Минули Спаси, переві-
ряй запаси», — нагадує 
прислів’я. Попереду пе-
ріод споживання того, що 
виростили і зібрали у полі 
й на городі. «Що запасли в 
коморі  та  в стодолі, те бу-
де взимку на столі». 

Успіння Пресвятої Бого-
родиці завершує літні свя-
та. Розпочинається  моло-
де (перше) бабине літо, яке 
триває до 11 вересня. Від 
цього  дня починають ора-
ти і сіяти озимину. Завер-
шити посівну слід до Се-
мена (14 вересня). «Успін-
ня проводжай, а осінь зу-
стрічай», — кажуть хлібо-
роби. Цього дня освячують 
хліб нового врожаю і нові 
криниці. 

Більшість птахів уже 
відлетіла у теплі краї. Як-
що і журавлі подалися у 
вирій — на Покрову мо-
же випасти перший сніг. 
Якщо святковий день ви-
дасться погожим — на 
ранню й теплу осінь.

НАШ КАЛЕНДАР

1—7 серпня  —  Всесвітній тиждень грудного  вигодовування
2 серпня  —  День високомобільних десантних військ
5 серпня  —  День Повітряних сил Збройних сил України
8 серпня  —  День військ зв’язку
9 серпня  —  Міжнародний день корінних народів  світу

12 серпня  —   День будівельника;  
День працівників ветеринарної медицини;  
Міжнародний день молоді

14 серпня  —  Перший Спас. Маковія
15 серпня  —  День археолога
19 серпня  —   Всесвітній день гуманітарної допомоги;   

День пасічника;  
Другий Спас

23 серпня  —   День Державного прапора України;  
Міжнародний день пам’яті про работоргівлю  
та її ліквідацію

24 серпня  —  День Незалежності України
25 серпня  —  День авіації
26 серпня  —  День шахтаря
28 серпня  —  Успіння Пресвятої Богородиці
29 серпня  —    Міжнародний день дій проти  

ядерних випробувань;  
Третій Спас (хлібний)

30 серпня  —   Міжнародний день жертв  
насильницьких зникнень

На Іллі новий хліб 
на столі, стверджує 

прислів’я, тож вже 
можна зрозуміти,  

чи щедрим видався 
нинішній урожай
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