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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 25 жовтня 2018 року
USD 2821.3097 EUR 3213.1896 RUB 4.2988 / AU 347486.61 AG 4151.56 PT 234450.84 PD 321911.44

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Нагнітання протистояння 
спричинить чергові санкції 

ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА. Нова резолюція Європарламенту чітко 
вказує Росії на порушення міжнародного права: блокування 
торговельних суден, зведення Керченського мосту, подальшу 
ескалацію конфлікту в акваторії Азовського моря 

Прем’єр-міністр про етапи будівництва залізничного 
експреса від столиці до міжнародного аеропорту 
Бориспіль

Свобода й гідність 
сильніші за металеві 
ґрати  

ВИЗНАННЯ. Незаконно засуджений у Росії український ре-
жисер Олег Сенцов став лауреатом цьогорічної премії Євро-
парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Лідери  
цієї структури були одностайні в такому рішенні, повідомляє 
Укрінформ. Церемонія вручення має відбутися 12 грудня у Страс-
бурзі. Але отримати її Олег не зможе, бо перебуває за ґратами 
в російському Заполяр’ї за сфабрикованими обвинуваченнями у 
плануванні терактів в анексованому Криму. Його активна позиція, 
спрямована проти окупації Криму, тривале голодування з вимо-
гою звільнення всіх українських політичних бранців набули вели-
чезного резонансу в усьому цивілізованому світі. 

Премію за свободу думки імені радянського дисидента і право-
захисника Андрія Сахарова заснував Європейський парламент у 
1988 році. Її вручають людям, які відзначилися «винятковим вне-
ском у боротьбу за права людини». Матеріальний еквівалент пре-
мії становить 50 тисяч євро. А напередодні політв’язня удостої-
ли престижної премії міністра закордонних справ Польщі Proxy 
Dignitate Humana «За людську гідність».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

250 000  
австралійських доларів надасть  

ця країна на розвиток системи 
реабілітації поранених на Донбасі 

українських військових 

«У лютому — проект, у 
травні — початок робіт, 

у жовтні — тестовий 
пуск рухомого складу. В 
листопаді — початок 

роботи експреса».

Борги пересічних громадян: 
неплатоспроможним допоможемо
НОРМОТВОРЧІСТЬ.  В Україні нарешті створено інститут банкрутства фізичних осіб,  
який дасть змогу розв’язати всі наболілі та спірні питання

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Верховна Ра-
да ухвалила Кодекс Укра-

їни з процедур банкрутства 
(№8060), де вперше окрема 
велика глава стосується цьо-
го інституту щодо фізичних 
осіб.  Важливість цього доку-
мента і як він вплине на жит-
тя українців, котрі мають 
борги, з’ясовував «Урядовий 
кур’єр».

Як зазначив у коментарі «УК» 
партнер юридичної компа-
нії Justl Ігор Млечко, Кодексом 

України з процедур банкрут-
ства введено важливий інститут 
— «відновлення платоспромож-
ності фізичної особи» (друга кни-
га), який є новелою у вітчизняно-
му законодавстві: «Узагальнений 
зміст цього інституту полягає, з 
одного боку, в можливості здій-
снити очищення фізичної особи 
від боргів через процедуру бан-
крутства, а з другого — в отри-
манні кредиторами контрольо-
ваного інструменту задоволен-
ня своїх безспірних вимог. Тобто 
із другою книгою кодексу мож-
на пов’язати прагнення держа-
ви брати активну участь в урегу-

люванні боргових зобов’язань фі-
зичних осіб». 

Важливе питання, яке виріше-
но в цьому кодексі, — те, що до 
складу різних відчужень, яких 
зазнають боржники — фізичні 
особи, не входить так зване соці-
альне житло. І це дуже  важливо, 
бо стосується десятків тисяч ва-
лютних іпотекоотримувачів, які 
свого часу купили в кредит за до-
лари чи євро помешкання, але з 
огляду на  велике зростання кур-
су гривні щодо цих валют не мо-
жуть розрахуватися з боргами.

Багато юристів позитивно 
ставляться до цього докумен-

та й фактичної появи нового ін-
ституту. Антон Молчанов, ке-
рівник практики банкрутства 
АО Arzinger, зазначає «УК», що 
протягом багатьох років проце-
дури визначення неплатоспро-
можності звичайних українців 
не було. «Це трохи дивувало, бо 
проблема численних непогаше-
них боргів, передусім повернен-
ня кредитів,  рік у рік лише за-
гострювалася, особливо для по-
зичальників. Погодьтеся, мора-
торій на стягнення щодо іпотеч-
ного житла був безальтернатив-
ним, патовим кроком», — додає 
юрист.

Він відзначає позитивну 
основу цього документа: прин-
ципово для громадян, які нако-
пичили істотну кількість бор-
гів, кодексом визначено два 
шляхи: реструктурувати їх че-
рез часткове списання та роз-
строчки виплати залишку під 
контролем професійного ар-
бітражного керуючого і суду 
(стадія реструктуризації бор-
гів) або почати розпродаж май-
на боржника-банкрута й за-
довольняти з вирученого 
вимоги кредиторів (стадія 
банкрутства/погашення 
боргів). 4
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua30 

ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик
Волков Анатолій Володимирович, 05.10.1960 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися о 10 
год. 00 хв. 29, 30 та 31 жовтня 2018 року до ГСУ СБ України за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-99-58), до стар-
шого слідчого в ОВС Дячука Ю.В. для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22018000000000236, зокрема для по-
відомлення вам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 258-5 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Гецадзе Зураб, 03.09.1983 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися о 14 год. 
00 хв. 29, 30 та 31 жовтня 2018 року до ГСУ СБ України за адресою: м. 
Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-99-58), до старшого слід-
чого в ОВС Дячука Ю.В. для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22018000000000124, зокрема для повідо-
млення вам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 2, 5 
ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Добренка Сергія Михайловича, 28.10.1960 року 
народження, уродженця м. Потсдам, Німеччина, громадянина Укра-
їни, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, Шполянський 
район, с. Матусів, вул. Новошевченківська, 48, фактично проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, 41, кв. 80.

Судове засідання відбудеться 1 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А.А. Чечот

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваний 
та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій 
стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000369 від 
18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

— Долотін Віктор Олексійович, 14.03.1975 року народження, який 
зареєстрований та мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Молодіжний, 
буд. 20а, кв. 906.

Для проведення слідчих дій Долотіну В.О. необхідно прибути 
29.10.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана 
та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій 
стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000371 від 
18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

— Ковальчук Галина Леонідівна, 20.10.1970 року народження, яка 
зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська обл., м. Хрустальний, 
2-й Мікрорайон, 24, кв. 48.

Для проведення слідчих дій Ковальчук Г.Л. необхідно прибути 
29.10.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана 
та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій 
стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000373 від 
18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

— Скнаріна Лілія Григорівна, 05.07.1972 року народження, яка за-
реєстрована та мешкає за адресою: Луганська обл., м. Хрустальний, 
вул. П. Морозова, 2а.

Для проведення слідчих дій Скнаріній Л.Г. необхідно прибути 
29.10.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюван а 

та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій 
стороні) у кримінальному провадженні № 42018130000000379 від 
18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається:

— Чернова Наталія Іванівна, 15.11.1963 року народження, яка за-
реєстрована та мешкає за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, 
вул. Металургів, 43, кв. 95.

Для проведення слідчих дій Черновій Н.І. необхідно прибути 
29.10.2018 о 12 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокурату-
ри Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Повістка про виклик  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний громадянин України Пивоварник В’ячеслав Олександрович, 
20.03.1984 р.н., що зареєстрований за адресою: Закарпатська область, Ужго-
родський район, м. Чоп, вул. Нова, 8, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 
297-5 КПК України, викликається на 09 год. 00 хв. 29 жовтня 2018 року до 
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Саєнка М.П. у каб. 701 за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-92-21) для вручення повідо-
млення про підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами кримінального про-
вадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000248 
від 10.08.2018. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України. Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України Саєнко М.П.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у 
вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України по обвину-
вальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче судове засідання, при-
значене на 30 жовтня 2018 року о 16 годині 00 хвилин, головуючий 
суддя Горчакова О.І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 
суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.

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

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, 
яка викликається для участі в розгляді кримінального провадження, що від-
будеться 5 листопада 2018 року о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д.В. Киян

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: F31GL35455, F31GL35456
Короткий опис активів в лоті Нежитлова будівля, основні засоби та легковий автомобіль
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 14.11.2018 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/ 

40154-asset-sell-id-182053

Втрачений паспорт 
громадянина України, 

серія СК №540055, 
та Пенсійне посвідчення 

на ім’я Москальцова 
Олександра Валентиновича 

вважати недійсними.

25.10.2018 року
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру,  

не зазначається суб’єктом господарювання) 
№ 2018721137 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-

яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планова діяльність
Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод 

та їх скидання у р. Інгулець. Варіант 1. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач протягом ро-
ку. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод південної групи шахт у період з 16 березня по 14 ве-
ресня та відведення їх у р. Інгулець у період з 15 вересня по 15 березня, з розбавленням водою з Кара-
чунівського водосховища, відповідно до регламенту скиду. При цьому у контрольних створах нижче ски-
ду та с. Андріївка забезпечується неперевищення розрахункових фонових концентрацій пріоритетних за-
бруднюючих речовин. 

Технічна альтернатива 1. 
Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод 

та їх скидання у р. Інгулець. Варіант 2. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач протягом ро-
ку. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод південної та північної груп шахт у період з 16 березня 
по 14 вересня та відведення їх в р. Інгулець у період з 15 вересня по 15 березня, з розбавленням водою 
з Карачунівського водосховища, відповідно до регламенту скиду. При цьому у контрольних створах ниж-
че скиду та с. Андріївка забезпечується неперевищення розрахункових фонових концентрацій пріоритет-
них забруднюючих речовин.

Технічна альтернатива 2.
Збереження існуючої схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу шах-

тних вод та їх скидання у р. Інгулець. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач протягом ро-
ку. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод південної групи шахт у період з 1 березня по 31 жовтня 
та відведення їх в р. Інгулець у міжвегетаційний період з 1 листопада по 28 лютого, з розбавленням во-
дою з Карачунівського водосховища, відповідно до регламенту скиду. При цьому у період скидання від-
бувається тимчасове погіршення якості води нижче місця скидання у порівнянні з фоновими концентра-
ціями пріоритетних забруднюючих речовин, а після завершення скидання здійснюється промивка рус-
ла річки Інгулець водою Карачунівського водосховища на ділянці від греблі Карачунівського водосхови-
ща до гирла р. Інгулець.

Місце провадження планованої діяльності. Ставок-накопичувач шахтних вод, розташований на лівому 
березі річки Інгулець в балці Свистунова на південь від м. Кривий Ріг, в Широківському районі Дніпро-
петровської області; ділянка р. Інгулець від греблі Карачунівського водосховища до контрольного ство-
ру с. Андріївка.

Оскільки планова діяльність полягає у зміні схеми (режиму) роботи існуючого об’єкта, територіальні 
альтернативи не розглядаються.

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», ЄДРПОУ 32975178 
Юридична адреса: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
проспект Поштовий, будинок 40, 
телефон/факс (056) 404-12-40, 404-12-31
E-mail: office@zakryttya.org.ua
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 

03035, Україна, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, відділ оцінки впли-
ву на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, тел. (044) 206-20-89.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде позитивний 
висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну полі-
тику у сфері охорони навколишнього природного середовища, що видається Міністерством екології та 
природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
9 листопада 2018 року о 12:00 годині в приміщенні готелю «Оптима Делюкс» за адресою:
50015 Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 21б.
Громадські слухання (другі) відбудуться
16 листопада 2018 року о 12:00 годині в приміщенні гостинного комплексу «Миколаїв» за адресою: 

54056 Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Центральний, 107.
Громадські слухання (треті) відбудуться
22 листопада 2018 року о 12:00 годині в приміщенні готелю «Фрегат» за адресою:
73000 Україна, Херсонська область, м. Херсон, пр. Ушакова, 2.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує до-

ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 

03035, Україна, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, відділ оцінки впли-
ву на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, тел. (044) 206-20-89.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України,вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, Україна, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, відділ оцінки впли-
ву на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, тел. (044) 206-20-89.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 291 аркуші.
До звіту з оцінки впливу на довкілля додається пояснювальна записка «Альтернативна схема (режим) 

акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх скидання у р. Інгулець» на 62 арк.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-

не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними:

1) Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття» 
Адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Дарвіна, 7-Б та на сайті підприємства: http://zakryttya.org.ua
телефон/факс (056) 404-12-40, 404-12-31
E-mail: office@zakryttya.org.ua
2) Новолатівська сільська рада, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новолатівка, 

вул. Шкільна, буд. 7-А, тел. (0565) 72-83-23, (0565)72-83-31.
3) Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 
Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. (0512) 46-04-27.
4) Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації,
Херсонська область, м. Херсон, провулок Козацький, 10, тел. (0552) 26-31-95.

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: F160GL35510
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: 13.11.2018
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/40187-asset-sell-id-182492

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: F11GL35512
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: 15.11.2018
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/40194-asset-sell-id-182507

Догововір дарування на 1/2 час-
тину квартири 77 по вулиці Жма-
ченка в місті Києві у будинку № 12, 
посвідчений приватним нотарі-
усом Київського міського нота-
ріального округу Німченко О. Є. 
29 травня 2004 року та зареєстро-
ваного в реєстрі за 2470, укладе-
ний між Агейкіною Людмилою Іва-
нівною та Агейкіним Андрієм Сер-
гійовичем, вважати втраченим.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
оприлюднює перелік робіт, поданих у 2018 році для участі 

у конкурсі на здобуття у 2019 році щорічної Премії 
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій, заснованої постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 701:
Каталогізація національних рослинних сортових ресурсів з допо-

могою молекулярних маркерів, автори: Шаюк Л.В., Присяжнюк Л.М.,  
Діхтяр І.О., Шитікова Ю.В., Піскова О.В. 

Синтез техніко-технологічних рішень для розкриття і використан-
ня ресурсів агробіосфери, автори: Кравчук В.І., Новохацький М.Л.,  
Таргоня В.С., Сердюченко Н.М., Шустік Л.П., Любченко С.Є.,  
Погорілий В.В., Пономар М.Ю., Єсьман М.І.

Розробка та впровадження інноваційних молекулярно-генетичних 
та клітинних технологій для діагностики та лікування солідних злоякіс-
них новоутворень у дитячого населення України, автори: Климнюк Г.І.,  
Храновська Н.М., Шайда Е.В., Павлик С.В., Скачкова О.В., Горбач О.І.

Розробка та впровадження інноваційної технології виробництва еко-
логічно чистих агроефективних мінеральних добрив на базі нових ви-
дів фосфатної сировини, автори: Астрелін І.М., Вакал С.В., Волков В.М., 
Дудка В.О., Карпович Е.О., Максименко Б.О., Пляцук Л.Д., Скоп С.В., 
Шкарупа С.П., Щіпановський О.О.

Розроблення і впровадження інноваційних технологій діагностики, 
лікування та прогнозування туберкульозу легень, автори: Бутов Д.О., 
Кужко М.М., Гуменюк М.І., Бутова Т.С.

Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлен-
ня крупногабаритних редукторів важкого машинобудування, автори:  
Ковальов В.Д., Клименко С.А., Волошин О.І., Антонюк В.С.,  
Васильченко Я. В., Іванов С.О., Клочко О.О., Рябченко С.В.,  
Статкевич О.В.

Інноваційні технології забезпечення надійності металоконструк-
цій довготривалої експлуатації в корозійних середовищах, автори:  
Макаренко В.Д., Головач І.В., Чеботар І.М., Чигарьов В.В.

Розробка та впровадження ресурсозберігаючих вібромашин для 
переробки сільськогосподарської сировини в умовах технічного онов-
лення агропромислового комплексу України, автори: Янович В.П.,  
Цуркан О.В.

Інноваційне впровадження «hi-tech» екотехнологій та сучасних 
матеріалів для забезпечення функціональної стійкості промисло-
вих та господарських комплексів, автори: Бондар О.І., Вакараш В.М.,  
Висоцька Л.М., Гузій С.Г., Журавський О.Д., Лавренюк Ю.Ф.,  
Максимов С.Ю., Машков О.А. Савенко В.І., Черватюк В.А.

Створення комплексу з виробництва зарядів вітчизняного твер-
дого палива та експериментального відпрацювання ракетних дви-
гунів, автори: Баліцький І.П., Кириченко А.С., Коваль Г.В., Лось С.І.,  
Майорська Т.О., Мащенко О.М., Поздняков Д.О., Рогулін В.В., Сушко О.Л.,  
Тихий А.І.

Створення і застосування легких броньованих автомобілів класу 
MRAP та впровадження інноваційних технологій їх виробництва, ав-
тори: Висоцький О.М., Висоцька Ю.О., Кривий В.І., Захаревич Д.М.

Розробка та впровадження інноваційних малоінвазивних технологій 
лікування вогнепальних переломів кісток кінцівок та ортопедичної па-
тології, автори: Гайко Г.В., Страфун С.С., Герасименко С.І., Костюк А.Н.,  
Полулях М.В., Проценко В.В., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Савка І.С.,  
Борзих О.В.

Розроблення інноваційної системи короткострокового антиміко-
бактеріального і хірургічного лікування хворих на хіміорезистент-
ний туберкульоз легень, автори: Литвиненко Н.А., Опанасенко М.С.,  
Калабуха І.А., Терешкович О.В., Варицька Г.О., Леванда Л.І.,  
Іващенко В.Є.

Розробка та впровадження інноваційного підходу ранньої діагнос-
тики та профілактики свинцевої інтоксикації у населення України, ав-
тори: Трахтенберг І.М., Сердюк А.М., Луговський С.П., Дмитруха Н.М.,  
Білецька Е.М., Короленко Т.К., Кундієв Ю.І., Андрусишина І.М.,  
Апихтіна О.Л., Демченко П.І.

Новітні біотехнології вирощування сільськогосподарських культур 
за умови зміни фітосанітарного стану полів, автори: Петриченко В.Ф., 
Патика В.П., Пасічник Л.А., Кляченко О.Л., Корнійчук О.В., Іващук П.В., 
Томашук О.В.

Нові технології підготовки води для використання її сільським 
населенням та підприємствами агропромислового комплексу, ав-
тори: Хоружий П.Д., Мацелюк Є.М., Чарний Д.В., Гвоздяк П.І.,  
Ковальчук В.А., Прокопов В.О., Хомутецька Т.П., Єрченко Л.І.

Інноваційна технологія виробництва кормових добавок і премік-
сів з відходів місцевої сировинної бази, їх ефективне використання в 
годівлі тварин та покращення екології довкілля, автори: Гладій М.В.,  
Кебко В.Г., Полупан Ю.П., Кальнобродський О.І., Кобаль Б.І.

Розроблення і впровадження дієтичних добавок-апіфітокомпози-
цій для застосування за фізичних навантажень, в період реабілітації 
та здорового харчування, автори: Давидова Г.І., Гоцька С.М.

Розроблення та впровадження програмно-технічних засобів для 
діагностики стану серця та судин у клінічних та польових умовах, 
автори: Будник М.М., Дегтярук В.І., Прімін М.А., Чайковський І.А.,  
Гибало Р.В., Левшова З.В., Мясников Г.В., Софієнко С.В., Лутай М.І., 
Мєшков В.В.

Інноваційна технологія та устаткування для вирощування су-
первеликих монокристалів тугоплавких металів (вольфраму і мо-
лібдену), автори: Григоренко Г.М., Шаповалов В.О., Шейко І.В.,  
Помарін Ю.М., Жолудь В.В., Якуша В.В., Гніздило О.М., Никитенко Ю.О.,  
Бурнашев В.Р.

Товарна біржа  
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) 

оголошує повторний аукціон (четверті торги)  
з продажу майна, що обліковується на балансі  

Посольства Республіки Білорусь в Україні
Лот №1:  нерухоме майно, квартира загальною площею 60,7 кв.м, 

що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Русанівська набережна, бу-
динок 4/1, кв. 72.

Відомості про майно: трикімнатна квартира розташована на 2 повер-
сі 8-поверхового будинку (висота приміщень – 2,53 м), площа жила – 
43,4 кв.м, кухні – 6,2 кв.м, ванної кімнати – 1,9 кв.м, вбиральні – 1,1 
кв.м, коридору – 5,3 кв.м, балкону – 3 кв.м, в квартирі наявний ремонт, 
встановлені металопластикові вікна, поряд з будинком знаходиться 
школа, зручна транспортна розв’язка.

Початкова вартість продажу лота №1:  1 296 400,00 грн (один міль-
йон двісті дев’яносто шість тисяч чотириста гривень 00 копійок), без 
ПДВ.

Лот №2:  нерухоме майно, квартира загальною площею 69,5 кв.м, що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 35, кв. 41.

Відомості про майно: трикімнатна квартира розташована на 7 повер-
сі 9-поверхового будинку, площа жила – 47,9 кв.м, кухні – 7,3 кв.м, під-
собних приміщень – 14,3 кв.м, в квартирі наявний ремонт, встановле-
ні металопластикові вікна, поряд з будинком знаходиться озеро, зруч-
на транспортна розв’язка.

Початкова вартість продажу лота №2: 1 433 600,00 грн (один міль-
йон чотириста тридцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок), без 
ПДВ.

Лот №3:  нерухоме майно, квартира загальною площею 60,55 кв.м, 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова (назва 
до перейменування – вул. Підвисоцького), будинок 8, кв. 54.

Відомості про майно: трикімнатна квартира розташована на 2 поверсі 
5-поверхового будинку, площа жила – 43,2 кв.м, кухні – 5,6 кв.м, підсо-
бних приміщень – 11,75 кв.м, в квартирі є балкон, паркет, будинок роз-
ташований біля елітного району «Новопечерські Липки», зручна тран-
спортна розв’язка.

Початкова вартість продажу лота №3: 1 478 400,00 грн (один міль-
йон чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), без 
ПДВ.

Лот №4:  нерухоме майно, квартира загальною площею 34,2 кв.м, що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (назва до переймену-
вання – вул. Горького), будинок 164, кв. 44.

Відомості про майно: однокімнатна квартира розташована на 6 по-
версі 14-поверхового цегляного будинку (висота приміщень – 2,54 м, 
матеріал перекриттів – залізобетон), площа жила – 16,9 кв.м, кухні – 
7,2 кв.м, поєднаної вбиральні – 4,3 кв.м, коридору – 4,2 кв.м, вбудо-
ваної шафи – 0,3 кв.м, лоджії – 1,3 кв.м. Будинок підключено до теле-
фонної мережі, об’єднаної диспетчерської системи та обладнано водо-
постачанням, каналізацією, газопостачанням, опаленням, електропос-
тачанням, сміттєпроводом та ліфтами, в будинку є консьєрж, в квар-
тирі наявний ремонт, будинок знаходиться за 5 хвилин ходьби від ТРЦ 
«Ocean Plaza», зручна транспортна розв’язка.

Початкова вартість продажу лота №4: 1 036 000,00 грн (один міль-
йон тридцять шість тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

Лот №5:  нерухоме майно, квартира загальною площею 60,8 кв.м, 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, будинок 23, 
кв. 44.

Відомості про майно: трикімнатна квартира розташована на 3 повер-
сі 5-поверхового будинку, площа жила – 45,3 кв.м, кухні – 7,7 кв.м, під-
собних приміщень – 7,8 кв.м, в квартирі наявний ремонт, встановлені 
металопластикові вікна, поряд з будинком знаходиться дитячий садок, 
зручна транспортна розв’язка.

Початкова вартість продажу лота №5: 1 033 200,00 грн (один міль-
йон тридцять три тисячі двісті гривень 00 копійок), без ПДВ.

Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 17,00 
грн (сімнадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової вартості 
продажу лота:

лот №1 – 129 640,00 грн (сто двадцять дев’ять тисяч шістсот сорок 
гривень 00 копійок), без ПДВ;

лот №2 – 143 360,00 грн (сто сорок три тисячі триста шістдесят гри-
вень 00 копійок), без ПДВ;

лот №3 – 147 840,00 грн (сто сорок сім тисяч вісімсот сорок гривень 
00 копійок), без ПДВ;

лот №4 – 103 600,00 грн (сто три тисячі шістсот гривень 00 копі-
йок), без ПДВ;

лот №5 – 103 320,00 грн (сто три тисячі триста двадцять гривень 00 
копійок), без ПДВ.

Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Уні-

версальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та 
зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винаго-
роду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із 
гарантійного внеску переможця аукціону).

2. Аукціон по кожному лоту відбудеться за наявності не менше од-
ного учасника.

3. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний ра-
хунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» 
№26006562666800 у АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО: 351005, код 
ЄДРПОУ: 32069037. Призначення платежу:

– реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), 
без ПДВ;

– гарантійний внесок по лоту №_ (ПІБ та ідентифікаційний номер по-
купця), без ПДВ.

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України 
(гривня).

5. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової вартості 
продажу лота.

6. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, по-
кладаються на покупця – переможця аукціону.

Ознайомитись з майном можна за місцем знаходження майна, попе-
редньо зателефонувавши представнику Посольства Республіки Біло-
русь в Україні за тел.: (050) 527 81 54.

Повторний аукціон (четверті торги) відбудуться 16 листопада 2018 
року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. 
Воровського), буд. 51, оф. 11.

Прийом заяв на участь у повторному аукціоні (четвертих торгах) бу-
де проводитись починаючи з дати публікації цього оголошення в робо-
чі дні з 09.00 до 17.00 год. (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00 
год.) за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Во-
ровського), 51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три робочих дні до початку аукці-
ону) – 12 листопада 2018 року о 17.00 год.

Бажаючим придбати майно звертатися до служби з організації аукці-
ону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 
51, офіс 11, тел./факс: (044) 482-07-42.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Нікітіна Олена Миколаївна, 04.08.1965 року народження, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, бульвар 
Шахтобудівельників, буд. 26, кв. 129, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 
КПК України, вам необхідно з’явитися 30 жовтня 2018 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 2 Управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання 
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваної, ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування в кримінальному провадженні №22018050000000166 за ч. 1 ст. 
258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні) 
у кримінальному провадженні № 42018130000000377 від 18.10.2018 р. 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України викликається Чаркіна Інга 
Євгенівна, 28.08.1969 року народження, яка зареєстрована та мешкає за 
адресою: м. Луганськ, кв. Волкова, 12, кв. 24.

Для проведення слідчих дій Чаркіній І. Є. необхідно прибути 
29.10.2018 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокуратури Лу-
ганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у рамках реалізації «Комплексної (зведеної) 
програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» за 
кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на 
закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами заку-
півель товарів, робіт і послуг ЄБРР» (№RFP-15206-162-GOODS-1): 

– захід №15206 «Модернізація розподільчих пристроїв 0,4 кВ» для 
енергоблока №4 ВП «Рівненська АЕС».

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «Н АЕК 
«ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ:  
+380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрювана та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні) 
у кримінальному провадженні № 42018130000000375 від 18.10.2018 р. 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Степіна Оле-
на Сергіївна, 06.12.1978 року народження, яка зареєстрована та мешкає 
за адресою: м. Луганськ, вул. 2-га Кожевна, 93.

Для проведення слідчих дій Степіній О. С. необхідно прибути 
29.10.2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу прокуратури 
Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Борисова 
Андрія Олександровича, 27.11.1984 року народження, проживає за адресою: про-
спект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь Донецької області, у судові засідання, 
які відбудуться 30.10.2018 року об 11.00 год., 15.11.2018 року о 14.30 год., 17.12.2018 
року об 11.00 год. у залі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40,  
м. Кропивницький, по кримінальному провадженню за обвинуваченням Борисо-
ва А.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 
ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича на вказані судові засі-
дання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Кіма Станіс-
лава Федоровича, 23.05.1966 року народження, проживає за адресою: вул. Хвойна, 
60-а, м. Дніпро, у судові засідання, які відбудуться 30.10.2018 року об 11.00 год., 
15.11.2018 року о 14.30 год., 17.12.2018 року об 11.00 год. у залі судових засідань 
№401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Кіма С. Ф. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича на вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Новікова Олек-
сія Івановича, 24.09.1985 року народження, проживає за адресою: с. Труженка Воло-
дарського району Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 30.10.2018 
року об 11.00 год., 15.11.2018 року о 14.30 год., 17.12.2018 року об 11.00 год. у залі 
судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича на вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини не-
можливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Біркова Іва-
на Олеговича, 02.11.1979 року народження, проживає за адресою: вул. Краснопо-
лянська, 5, м. Донецьк, у судові засідання, які відбудуться 30.10.2018 року об 11.00 
год., 15.11.2018 року о 14.30 год., 17.12.2018 року об 11.00 год. у залі судових засі-
дань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Біркова І. О. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича на вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини не-
можливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який народився 

15.12.1971 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 48/1, кв. 87, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 09.11.2018 року 
об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.
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КУЛІНАРНИЙ РЕКОРД. Київський національний торговель-
но-економічний університет на три дні став майданчиком для 
проведення V Міжнародного конкурсу ресторанних технологій 
BESTCOOKFEST-2018. Організований КНТЕУ спільно з Україн-
ським кулінарним союзом та Егейською професійною асоціацією 
шеф-кухарів EPAD (Туреччина), він зібрав досвідчених фахівців 
ресторанного господарства і кулінарів-початківців, які прагнуть 
розвиватися, опановувати професійні компетентності й навички.

— Понад 200 учасників із Туреччини, Німеччини, Хорватії, 
Сербії, Болгарії, Монголії, Азербайджану, Китаю, Білорусі та 

України змагались у 22 номінаціях з кулінарного і кондитер-
ського мистецтва, ресторанного сервісу, — розповідає дирек-
тор Українського кулінарного союзу Надія Ведмідь. — Першо-
го дня фестивалю на площі перед конгрес-центром КНТЕУ зі-
бралося 900 учасників, одягнених у білі кітелі — професійний 
одяг кухарів. Cвоєрідний парад увійшов до Національного реє-
стру рекордів України, що й засвідчено відповідним сертифіка-
том у номінації «Найбільша кількість людей у формі кухарів на 
одній локації». Цей рекорд майже вдвічі перевищив попередній 
за кількістю учасників.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +9  +14
Житомирська 0  +5 +9  +14
Чернігівська -1  +4 +9  +14
Сумська -1  +4 +9  +14
Закарпатська +1  +6 +13  +18
Рівненська 0  +5 +9  +14
Львівська +1  +6 +9  +14
Івано-Франківська 0  +5 +13  +18
Волинська 0  +5 +9  +14
Хмельницька 0  +5 +11  +16
Чернівецька 0  +5 +13  +18
Тернопільська 0  +5 +10  +15
Вінницька 0  +5 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська 0  +5 +9  +14
Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Полтавська 0  +5 +9  +14
Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Одеська +3  +8 +15  +20
Миколаївська +1  +6 +14  +19
Херсонська +2  +7 +14  +19
Запорізька +1  +6 +13  +18
Харківська 0  +5 +9  +14
Донецька +1  +6 +10  +15
Луганська -1  +4 +9  +14
Крим +1  +6 +14  +19
Київ +2  +4 +12  +14
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Крадіжка в Лисянці
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛІДСТВО ТРИВАЄ. Лисянський районний історичний 
м узей імені Тараса Шевченка, що на Черкащині, обікрали. 
Скориставшись тим, що немає сигналізації, зловмисники ви-
били вікно, зламали металеву решітку, викрали 12 картин, 
серед яких цінні роботи академіка мистецтв Івана Макушен-
ка, частину археологічної колекції. Фахівці оцінюють вартість 
украденого у кілька десятків тисяч доларів. Тривають слід-
чі дії, однак, вважають працівники музею, надії на розкриття 
злочину мало.

На час крадіжки фонд 
музею містив приблиз-
но 150 мистецьких творів. 
Майже половину з них му-
зею подарували Реєстро-
ве козацтво, Черкаська 
обласна організація Наці-
ональної спілки художни-
ків України та меценати. 
Вражає, що значна части-
на дарунків до експозиції 
музею так і не ввійшла й 
зберігається у сховищі. Як 
і передані музею 128 фото-
графій та 40 копій військо-
вих прапорів підрозділів 
ЗСУ, що захищають Украї-
ну в зоні проведення бойо-
вих дій. 

Рік тому в Лисянському історичному музеї козаки-реєстров-
ці урочисто започаткували художню галерею. Спільними зу-
силлями створили фонд майбутньої картинної галереї з 62 ро-
біт. Лисянка — батьківщина видатного українського живопис-
ця Івана Макушенка, який свого часу вчився в Іллі Рєпіна. По-
мер художник у Києві 1955 року.

Це не перша крадіжка в музеях у цьому районі. Півтора року 
тому пограбовано Погибляцький народний краєзнавчий музей. 
Там викрадено церковний дзвін вагою 350 кілограмів, бронзо-
вий бюст Гагаріна, ордени, медалі, бойові багнети та інше.

Питання надійної охорони музейних цінностей так і залиша-
ється невирішеним. Художники та скульптори турбуються про 
подальшу долю мистецьких творів і заявляють про намір від-
кликати з Лисянської художньої галереї свої дарунки, частина 
яких так і не потрапила до експозиції, а через неналежне збе-
рігання їх ще й викрали. 

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДЕНЬ КОЛЕДЖУ МИС-
ТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ. Ко-
ли потрапляєш у Київський 
коледж мистецтв та дизай-
ну Київського національно-
го університету технологій 
та дизайну, захоплюєшся ат-
мосферою тепла, доброзич-
ливості й занурюєшся у світ 
творчості. Фото, картини, ко-
лекції одягу, які зробили сту-
денти. Таке оточення ніби на 
крилах підносить і закликає: 
«Спробуй, ти здатний пере-
вершити побачене!» 

Усе це — завдяки зусиллям 
колективу викладачів, яких 
очолює директор навчально-
го закладу професор Любов 
Хмелевська. Усі педагоги не 

лише фахівці найвищої квалі-
фікації, вони вміють запалити 
студентів. А навчальний за-
клад, де така атмосфера, — 
магніт для абітурієнтів.

Це можна було відчути під 
час недавнього Дня коледжу. 
Свято вміло поєднали з про-
пагандою інновацій в освіт-
ньому процесі. Тут на базі ко-
лишнього заочного технікуму 
легкої промисловості створи-
ли сучасний навчальний за-
клад, випускники якого успіш-
но конкурують на ринку пра-
ці. Є умови для поєднання те-
орії й практики. Допомагає те, 
що коледж входить у структу-
ру Київського національного 
університету технологій та ди-
зайну. Всі університетські но-
вації впроваджують і в коле-
джі. Студенти беруть активну 

участь у міжнарод-
ному конкурсі моло-
дих дизайнерів «Пе-
черські каштани». 
А крім дизайне-
рів, тут готу-
ють техно-
логів для 
і ндус тр і ї 
моди, фо-
тохудожни-
ків, перукарів, 
аніматорів. Од-
не слово, вчать 
професій, які потре-
бують уяви, любо-
ві до прекрасного і 
вміння дарувати лю-
дям радість. 

Тож невипадково зі 
святкової сцени про-
звучало студентське: 
«У кабінеті директо-

ра панує любов». Директор 
передає її викладачам, а ті — 
студентам. Любов Петрівна 
постійно повторює: «Студент 
добре навчається, коли лю-
бить викладачів». 

Тут мають колектив одно-
думців, захоплених плекан-
ням молоді. Серед гостей бу-
ли ректор університету ака-
демік НАПН України Іван Гри-
щенко з колегами, адже уні-
верситет і коледж — дві лан-
ки цілого. А багато випускни-
ків коледжу продовжують на-
вчання у виші. 

Добре було б, щоб на та-
кі дійства приходили робото-
давці, політики, які визнача-
ють курс розвитку держави. 

Не завадило б послуха-
ти студентів і посадов-

цям, які працюють 
над освітніми про-
блемами, зауважен-
ня про прогалини в 
умовах вступу до на-

вчальних закладів, 
невиправдані зміни в 

навчальних програ-
мах.

Свято переко-
нувало, що осві-
тяни, які знають 
і люблять свою 
справу, фор-
мують навчаль-
ні заклади, які 
не поступаються 
найкращим за-
кордонним. Не-
щодавно Київ-

ський національ-
ний університет 
технологій та ди-
зайну, отже, й ко-
ледж, прийнято до 
Міжнародної хартії 
університетів. 

ФОТОФАКТ
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омСтудент добре навчається, 

коли любить викладачів

Студенти коледжу своїми роботами вміють дарувати людям радість

Художники 
та скульптори 
турбуються 
про подальшу 
долю мистецьких 
творів і заявляють 
про намір відкликати 
з Лисянської 
художньої галереї 
свої дарунки.


