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Президент Конгресу українців
Канади Олександра Хичій: «Канада
розуміє: послаблення санкцій щодо
Росії не зупинить агресії проти
України»

У північній частині Донеччини
розвиваються об’єднані
територіальні громади, що
можуть стати школами досвіду
для земляків

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

ОКСАНА МАРКАРОВА:
«Нині ми впевнено йдемо
шляхом виконання
зобов’язань, необхідних
для надання Україні
другого траншу
макрофінансової
допомоги від ЄС».

№73 (6436)

ЦІНА ДОГОВІРНА

У ямковому полоні

Фото з сайту new.ck.ukravtodor.gov.ua

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Міністр фінансів про наближення моменту отримання
500 млн євро від європейських партнерів

Полонені моряки
відчувають
підтримку з дому
СВОЇХ НЕ ПОЛИШАЄМО! У Посольстві України у Москві уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із родичами наших військовополонених моряків і працівниками дипустанови. Співробітники українського посольства
надали останні відомості про стан військовополонених. За їхніми словами, хлопці перебувають у гарному настрої та очікують на
звільнення. На зустрічі родичі висловили прохання передати від себе продукти та речі військовополоненим і, за словами Людмили
Денісової, вже сьогодні закуплене мають передати нашим морякам до Лефортовського СІЗО.
Мету свого перебування у Москві посадовець виклала на сторінці у Facebook: «Прибули до Російської Федерації для участі у судових засіданнях щодо продовження міри запобіжного заходу українським військовополоненим, які відбудуться у середу, 17 квітня, у
Лефортовському суді. Разом із рідними хочемо підтримати наших
моряків, затриманих внаслідок акту неприхованої агресії з боку РФ
поблизу Керченської протоки торік 25 листопада».

ЦИФРА ДНЯ
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нових зразків техніки, які раніше
не були на озброєнні, отримали
останнім часом українські Збройні сили

ВІДНОВЛЕННЯ ШЛЯХІВ. На дороги місцевого значення

Черкащина мала торік 391 мільйон гривень, з них
використали 90%, а післязимовий ремонт почався… у вересні

Громади стали почуватися господарями на землі
ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ. Запроваджена урядом реформа з децентралізації
дала дорогу новим лідерам, які добре
обізнані із ситуацією на місцях, і цей
рух треба захистити й закріпити надбання реформи в Конституції. «Я задоволений підсумками реформи, які
вже маємо. До 2014 року всю систему
місцевого управління було зруйновано, люди були пригніченими, мільйони
хотіли щось змінити у своїх громадах,
але не могли цього зробити, бо цен-

тральна влада забирала на себе всі
повноваження. Я з цим не мирився.
Постійно це питання порушував, говорив, що треба змінювати. Врешті після Революції гідності з’явилася можливість, і я прийшов працювати в уряд
Арсенія Яценюка, щоб проводити реформу, — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з
телеканалів. — Ідея децентралізації
в єдиному: дати людям владу на місця. Ця влада перейшла у громади. У

2014 році місцеві бюджети дорівнювали 70 мільярдам гривень, в 2019 —
вже 270. Змінилася сама структура
бюджету, система ухвалення рішень.
Наступний крок — долучати людей до
розпорядження цими ресурсами, щоб
вони впливали на розвиток громад. У
невеликих громадах це відбувається,
у великих потрібні інструменти місцевої демократії. Що потрібно? Закріпити зміни в Конституції. Буду захищати реформу».

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
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Ухвалити всі потрібні рішення можна вже найближчим часом, навіть у
міжвиборчий період. Вибори — це
можливості. Їх треба використати,
щоб змінювати систему, переконаний Володимир Гройсман. І нинішній
склад Верховної Ради може зробити
ще дуже багато, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Днями минає три роки з моменту
призначення уряду, і за цей період

встановлені Національним банком України на

вдалося ухвалити рішення, які заклали фундамент змін у більшості
сфер життя країни. «Згадайте, що
було три роки тому, які були виклики. Політична та економічна нестабільність. І я тоді сказав, що вступаю на посаду для капітального ремонту країни, економічного зростання. За всіма напрямами ми заклали досить непогану систему,
основу змін», — наголосив Володимир Гройсман.

16 квітня 2019 року

USD 2681.0204
EUR 3033.0384
RUB 4.1730
/ AU 344980.30 AG 4038.96
PT 241023.73 PD 365959.28
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України на Третю сесію
Підготовчого комітету Конференції 2020
року з розгляду дії Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї

1. Утворити делегацію України на Третю сесію Підготовчого комітету Конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
(29 квітня — 10 травня 2019 року, м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки) у такому складі:
ЄЛЬЧЕНКО Володимир Юрійович — Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, глава делегації
ПІДКОМОРНА Юлія Анатоліївна — заступник Міністра енергетики та вугільної
промисловості України, заступник глави делегації
ЗЛЕНКО Анатолій Сергійович — другий секретар відділу нерозповсюдження
та контролю над озброєннями Департаменту міжнародної безпеки Міністерства
закордонних справ України, член делегації
КОВАЛЕНКО Сергій Вікторович — головний консультант — заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України, член делегації
КУШКА Віктор Миколайович — начальник відділу поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, член делегації
ЛОПАТІН Сергій Дмитрович — начальник Управління з питань ядерної захищеності — державний інспектор Державної інспекції ядерного регулювання України, член делегації.
2. Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на Третю сесію Підготовчого комітету Конференції 2020 року з розгляду дії
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечення участі в роботі Третьої сесії Підготовчого комітету Конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї С.Коваленка,
В.Кушки, С.Лопатіна та Ю.Підкоморної.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
11 квітня 2019 року
№122/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення Нобельського
національного природного парку

З метою збереження, відтворення і ефективного використання типових та унікальних природних комплексів Західного Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність,
відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Створити на території Зарічненського району Рівненської області Нобельський національний природний парк.
До території Нобельського національного природного парку погоджено в установленому порядку включення 25318,81 гектара земель державної власності (у тому числі з вилученням у землекористувачів), що надаються національному природному парку у постійне користування, згідно з додатком.
2. Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України щодо утворення та забезпечення належного функціонування адміністрації Нобельського національного
природного парку у сфері управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про
Нобельський національний природний парк;
вирішення протягом 2019 — 2021 років відповідно до законодавства питання
щодо надання Нобельському національному природному парку у постійне користування 25318,81 гектара земель, у тому числі з вилученням у землекористувачів,

а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
оформлення речових прав на земельні ділянки;
розроблення протягом 2019 — 2021 років і затвердження в установленому порядку Проекту організації території Нобельського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів;
2) передбачати під час підготовки проектів законів про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та про Державний бюджет
України на 2020 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування Нобельського національного природного парку.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
11 квітня 2019 року
№131/2019
ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 11 квітня 2019 року
№ 131/2019
ПЕРЕЛІК
земель, надання яких (у тому числі з вилученням у землекористувачів)
у постійне користування Нобельському національному природному парку
погоджено
Найменування землекористувача або місце розташування
Площа,
земельної ділянки, яка перебуває в запасі
гектарів
Державне підприємство «Рафалівське лісове господарство»
3677,00
Державне підприємство «Зарічненське лісове господарство»
11690,70
Землі водного фонду, що розташовані на території Зарічненського
9287,70
району
Землі запасу сільськогосподарського призначення, що розташо663,41
вані на території Зарічненського району
_________
25318,81
Усього
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 321
Київ

Про внесення змін до переліку
лікарських засобів та медичних
виробів, які закуповуються на підставі
угод (договорів) щодо закупівлі
із спеціалізованими організаціями,
які здійснюють закупівлі за напрямами
використання бюджетних коштів у 2017 році
за бюджетною програмою 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів
програмного характеру»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями,
які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017
році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 494 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1788, № 71, ст. 2169, № 100, ст. 3057;
2018 р., № 1, ст. 5, № 35, ст. 1224, № 80, ст. 2661), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 321
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів,
які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі
із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами
використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру»
1. У підрозділі 3 розділу XXIX виключити такі позиції:
«Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали
—’’—
394
167»;
для нейрохірургічних операцій (набір: матриця
гемостатична Surgiflo у комплекті)
«Гемостатичний клей, який наноситься на суху
—’’—
330
91»;
або на суху і вологу поверхні і рекомендується
до використання в хірургії аорти
«Перикардіальна мембрана
комплектів
59
25
з е-політетрафторетиленом, товщина 0,1 мм,
розмір 8 см х 16 см
Перикардіальна мембрана
49
13».
з е-політетрафторетиленом, товщина 0,1 мм,
розмір 12 см х 12 см
2. У розділі XXX:
1) у підрозділі 1:
позицію
«Пегаспаргаза
—’’— 3750 МО
699
425»
замінити такою позицією:
«Пегаспаргаза
—’’— 3750 МО
717
429»;
позицію
«Аспарагіназа
ампули, 10 000 МО 3618 1794»
флакони,
шприци
замінити такою позицією:
«Аспарагіназа
ампули, 10 000 МО 2531 1669»;
флакони,
шприци
2) у підрозділі 2:
у підрозділі «Реагенти та засоби медичного призначення для імуногістохімічної і морфологічної діагностики та диференційної діагностики солідних пухлин
дитячого віку»:
позицію
«CGA Polyclonal Rabbit Anti-Human Chromogranin A
—’’—
2
2»
замінити такою позицією:
«Monoclonal antibody Mouse Anti-Human
—’’—
2
2»;
Chromogranin A
позицію
«VEGFR-1 (Flt-1R) Monoclonal Mouse Antibody to
—’’—
1
1»
Human VEGFR-1 (Flt-1 Receptor)
замінити такою позицією:
«Polyclonal antibody rabbit anti-Flt-1
—’’—
1
1»;
у підрозділі «Лабораторні реагенти для молекулярно-цитогенетичних досліджень з метою підтвердження діагнозу та вибору тактики лікування, виявлення
мікрометастазів, мінімальної резидуальної хвороби та проведення моніторингу
ефективності терапії солідних злоякісних пухлин у дітей методом флюоресцентної гібридизації in situ (FISH) на флюоресцентному мікроскопі»:
позицію
«PathVysion HER-2 набір ДНК проб
—’’—
5
5»
замінити такою позицією:
«Набір реагентів HER2 IQFISH pharmDx
—’’—
5
5».
3. У розділі XXXIV виключити такі позиції:
«Арипіпразол
розчин оральний
1 мг/мл
2445
2445»;
«Метилфенідат
капсули
10 мг
8295
8295
Метилфенідат
—’’—
20 мг
4630
4630
Метилфенідат
капсули з повільним
18 мг
7086
6931
вивільненням
Метилфенідат
—’’—
27 мг
1568
1568
Метилфенідат
—’’—
36 мг
2136
1616»;
«Флуоксетин
капсули
20 мг
9490
9490
Флуоксетин
розчин оральний
5 мл/20 мг 11285 10510».

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 07.10.1978 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Перемоги,
49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 26 квітня
2019 року. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт
або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді
Колегаєвої С. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 року народження (останнє відоме
місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський,
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2019 року об 11 год.
30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або
документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді
Колегаєвої С. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області
(33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича,
08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та
проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А, у судове засідання, яке визначено судом та призначено до судового розгляду на 24 квітня 2019 року
о 10 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Потопальського Сергія Степановича, 28.02.1978 року народження (останнє
відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Невського/
Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2019 року
об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді
Колегаєвої С. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулінську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1),
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 26 квітня 2019 року. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді
Колегаєвої С. В.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

ПАТ «БАНК КАМБІО» повідомляє, що з 25.04.2019 року розпочнеться

ПРО НАМІР ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
25 квітня 2019 року о 12.00 год. ПП «Єдиний центр» проводитиме
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, на території Клавдієво-Тарасівської с/р, землекористувачем якої є Длугач Марина Євгенівна.
Просимо суміжних землекористувачів Сокальська Н. О., Омельченко
М. М., Івахненко Т. В., представників с/т «Ветеран», с/т «Гвардієць-1»,
прибути за вказаною адресою для погодження акта прийому-передачі
межевих знаків. У разі неявки акти вважаються погодженими.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу Артема
Володимировича, 18.01.1975 р.н., як обвинуваченого в кримінальному
провадженні № 296/10028/17, 1-кп/296/378/19 у вчиненні кримінальних
правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судові засідання, що відбудуться 23.04.2019 року о 09 год. 45 хв., 15.05.2019 року о 09 год. 30 хв. та 24.06.2019 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.
Явка обвинуваченого в судові засідання обов’язкова.

Втрачене свідоцтво
про виключення з Державного суднового реєстру України судна

продаж безпосередньо юридичним або фізичним особам активів банку, а саме: основних засобів у кількості 114 одиниць (відповідно до рішення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань
консолідації та продажу активів №345 від 03.04.2019 року).
Детальнішу інформацію про активи, що пропонуються до продажу,
можна дізнатися на веб-сайті ФГВФО за адресою:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/42206-34504
або за телефоном (044) 459-75-21.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевського Віктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 2 травня 2019 року о 14.00 год., 7 червня
2019 року о 12.00 год. та 20 червня 2019 року о 16.00 год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).
Явка обвинувачених в судові засідання обов’язкова.

Повідомлення
Адмінколегія Київського ОТВ АМКУ прийняла розпорядження від 19.03.2019

Договір про участь
у ФФБ № 77374 від 06.09.2016,

моделі «858С Speedster 200 blue» з бортовим реєстраційним номером

№60/30-рп/к про початок розгляду справи №29/60/30-рп/к.19 за ознаками вчинення

укладений між ПАТ АКБ «Аркада»

«uа-2709-KV», власником якого є ТОВ «Корпорація КРТ»,

ТОВ «Пєрун» (32706074) та ТОВ «Електро Плюс!» (39138281) порушення ЗЕК, перед-

та Анохіною Наталією Євгеніївною,

вважати недійсним.

баченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

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

вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №343408 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343410 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська
сільська рада, заг.пл. 14,00 га.
Початкова ціна продажу 6 852 715,12 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 685 271,51 грн. без ПДВ.
Лот №343414 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська
сільська рада, заг.пл. 20,0002 га.
Початкова ціна продажу 9 157 758,09 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 915 775,81 грн. без ПДВ.
Лот №343417 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська
сільська рада, заг.пл. 32,00 га.
Початкова ціна продажу 12 991 889,70 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 299 188,97 грн. без ПДВ.
Лот №343421 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за
адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл.
0,25 га.
Початкова ціна продажу 218 505,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 21 850,53 грн. без ПДВ.
Лот №343423 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за
адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл.
0,25 га.
Початкова ціна продажу 218 505,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 21 850,53 грн. без ПДВ.
Лот №343425 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за
адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки,
вул. Центральна, 3, заг.пл. 0,198 га.
Початкова ціна продажу 81 576,85 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 8 157,69 грн. без ПДВ.
Лот №343426 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033)
за адресою: Тернопільська область, Козівський район, с. Вікторівка,
вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 97 585,54 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 9 758,55 грн. без ПДВ.
Лот №343428 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0088) за
адресою: Полтавська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 221 153,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 22 115,33 грн. без ПДВ.
Лот №343431 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0089) за
адресою: Полтавська область, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 221 153,28 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 22 115,33 грн. без ПДВ.
Лот №343433 Земельна ділянка (к.н. 6325183501:00:003:0027) за
адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки,
вул. Сонячна, 7, заг.пл. 0,20 га.
Початкова ціна продажу 181 028,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 18 102,80 грн. без ПДВ.
Лот №343436 Земельна ділянка (к.н. 3222486600:04:004:0032) за
адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська
с.р, заг.пл. 1,413 га.
Початкова ціна продажу 3 248 483,56 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 324 848,35 грн. без ПДВ.
Лот №343387 Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м., та земельна
ділянка (к.н. 7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою:
Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 50.
Початкова ціна продажу 2 034 922,40 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 203 492,24 грн. без ПДВ.
Лот №343390 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.
Початкова ціна продажу 12 824 429,34 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1 282 442,93 грн. без ПДВ.
Лот №343393 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 983 106,09 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 198 310,61 грн. без ПДВ.

Лот №343375 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми,
вул. Кооперативна, буд. 7, заг пл 76,27 кв м.
Початкова ціна продажу 852 959,14 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 85 295,91 грн.
Лот №343376 Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми,
вулиця Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.
Початкова ціна продажу 811 512,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 81 151,22 грн. без ПДВ.
Лот №343377 Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми,
вулиця Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.
Початкова ціна продажу 850 546,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 85 054,63 грн. без ПДВ.
Лот №343378 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл.
144,51 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 533 958,72 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 153 395,87 грн. без ПДВ.
Лот №343381 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл.
94,56 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 108 808,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 110 880,84 грн. без ПДВ.
Лот №343384 Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область,
м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.
Початкова ціна продажу 384 794,21 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 38 479,42 грн. без ПДВ.
Лот №343385 Квартира № 30 за адресою: Харківська область,
Харківський район, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл.
79,8 кв.м.
Початкова ціна продажу 771 685,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 77 168,52 грн. без ПДВ.
Лот №343389 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна,
буд. 18, заг.пл. 55,10 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 497 239,78 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 149 723,98 грн. без ПДВ.
Лот №343392 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343396 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу грн. без 2 969 029,16 ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343398 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343399 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343402 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0008) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343404 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.
Лот №343406 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл.
2,00 га.
Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 296 902,91 грн. без ПДВ.

До уваги жителів Вінницької області Томашпільського району сіл Липівки та Яришівки!
Спадкоємцям померлих жителів необхідно в місячний термін з дня опублікування оголошення звернутися до Липівської сільської ради для переоформлення земельної частки (паю) згідно з державними актами.
У випадку незвернення в указаний термін земельні ділянки будуть переведені до земель запасу комунальної
власності Липівської сільської ради. Телефон: 5-76-30, 5-75-45.
№
з/п

ПІП

1. Закорчена Євгена
Іванівна
2. Ситник Олена
Ларіонівна
3. Ціхомська Франка
Іванівна
4. Червань Ганна
Максимівна
5. Швець Мар’яна
Іванівна

Серія
та номер
Кадастровий номер
державного акта
ВН № 151443
0523982600040000048

Номер земельної ділянки
205

Площа, га

Дата смерті

2,7323

Невідомо, померла за
межами сільської ради
Невідомо, померла за
межами сільської ради
Невідомо, померла за
межами сільської ради
Невідомо, померла за
межами сільської ради
Невідомо, померла за
межами сільської ради

ВН № 088608

0523982600050000039

655

2,1701

ВН № 088658

0523982600050000089

711

2,6771

ВН № 122216

0523982600040000320

499

2,2316

ВН № 151491

0523982600040000096

258

2,0052

До уваги жителів Вінницької області Томашпільського району сіл Липівки та Яришівки!
Спадкоємцям померлих жителів необхідно в місячний термін з дня опублікування оголошення звернутися
до Липівської сільської ради для переоформлення земельної частки (паю) згідно з сертифікатами. У випадку незвернення в указаний термін земельні ділянки будуть переведені до земель запасу комунальної власності Липівської сільської ради. Телефон: 5-76-30, 5-75-45.
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Серія та номер
сертифіката
Бевз Лідія Яківна
ВН № 0403695
Боднар Петро Гнатович
ВН № 0079605
Каспрук Мар’яна Яцьківна ВН № 0404000
Курейник Євдокія Іванівна ВН № 0403677
ПІП

Кадастровий номер
0523982600050000565
0523982600040000503
0523982600040000493
0523982600010000166

Номер земельної ді- Площа, га
лянки
1052
2,1457
607
2,0029
397
2,0041
134
2,0156

5. Лісовська Марія Іванівна

ВН № 0403607 0523982600050000568

1065

2,9963

6. Тернавська Мар’яна
Йосипівна

ВН № 0403466 0523982600040000495

447

2,0012

Дата смерті
30.12.1996 р.
22.06.1998 р.
07.03.1996 р.
Невідомо,
померла за межами
сільської ради
Невідомо,
померла за межами
сільської ради
16.03.1998 р.

Лот №343394 Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.
Початкова ціна продажу 944 051,40 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 94 405,14 грн. без ПДВ.
Лот №343395 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл.
106,8 кв.м.
Початкова ціна продажу 2 214 226,93 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 221 422,69 грн. без ПДВ.
Лот №343397 Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл.
92,5 кв.м.
Початкова ціна продажу 454 485,50 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 45 448,55 грн. без ПДВ.
Лот №343400 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл.
391,2 кв.м.
Початкова ціна продажу 996 986,10 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 99 698,61 грн. без ПДВ.
Лот №343401 Нежитлові будівлі за адресою: Черкаська область,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 52, заг.пл. 141,1 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 591 406,83 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 159 140,68 грн. без ПДВ.
Лот №343403 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин
непродовольчих товарів) за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2а,
заг.пл. 386,0 кв.м.
Початкова ціна продажу 4 091 030,83 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 409 103,08 грн. без ПДВ.
Лот №343407 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл.
532,6 кв.м., та земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл.
0,12 га за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.
Початкова ціна продажу 3 066 965,86 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 306 696,57 грн. без ПДВ.
Лот №343409 Адмінприміщення. Виробнича база (столярний цех,
сушарня, складські приміщення) заг.пл 363,9/530,3 кв.м та земельна ділянка (к.н. 5625085600:01:004:0948) за адресою: Рівненська
область, Рокитнівський район, с. Рокитне, вул. Ювілейна, буд. 15,
заг. пл. 0,5489 га.
Початкова ціна продажу 996 720,16 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 99 672,02 грн. без ПДВ.
Лот №343413 Житловий будинок заг. пл. 242,5 кв.м. та земельна ділянка (к.н. 5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Л. Українки, 101.
Початкова ціна продажу 907 412,21 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 90 741,22 грн. без ПДВ.
Лот №343416 Будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська
область, Дніпропетровський район, смт Обухівка, вул. Вознесенська,
буд. 62а, заг. пл. 937,7 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 820 912,58 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 182 091,26 грн. без ПДВ.
Лот №343419 Нежитлова будівля заг. пл. 1418,2 кв.м та земельна
ділянка (к.н. 5910700000:05:010:0018), заг. пл. 0,1422 га, за адресою:
Сумська область, м. Ромни, вул. Свободи (вул. Жовтневої Революції),
буд. 28.
Початкова ціна продажу 6 923 104,20 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 692 310,42 грн. без ПДВ.
Лот №343422 Нежитлове приміщення №68, центр побутових послуг (кафе, перукарня) за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, буд. 8,
заг. пл. 270,7 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 057 958,53 грн. (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 105 795,85 грн. без ПДВ.
Аукціон відбудеться 17.05.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул.
Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до
9:00 12.05.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00
12.05.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк
України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш
детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

Повістка про виклик обвинуваченого

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну,
30.09.1971 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 24.04.2019 року о 09 год. 10 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м, Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченої в порядку спеціального судового проСуддя О. О. Волчек вадження.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича,
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для
розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485
від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання, яке відбудеться 25.04.2019 року
о 09.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,
місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича,
26.11.1964 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться о 09 годині 20 хвилин 24.04.2019 р.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 19, під головуванням судді Бородія В. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича,
11.01.1950 року народження (останні відомі місця
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 9), у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24.04.2019 року о 08 год. 45 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Їх об’єднала війна

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПЕРСПЕКТИВА. У Сумах
реконструюють молодіжний
центр «Романтика», який має
стати осередком молодіжного,
культурно-мистецького
та спортивного життя міста.
Споруджений за радянських

СХІД

9..14
1..6

9..14
1..6

ПІВДЕНЬ

9..14
1..6

хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 КВІТНЯ
Oбласть

їни — це люди з чистими та
світлими очима, відкритими
обличчями. Вони залишаються людьми в будь-якій ситуації, — пояснив Тарас Грень. —

Увесь світ має знати, що українці, хоч би який негативний
імідж нам створювали, — це
згуртована нація. Ми єдині незалежно від регіону, де живе-

часів масштабний заклад відпочинку і дозвілля з часом
став занепадати і руйнуватися. Але завдяки енергійним
заходам міської влади його
активно повертають до життя.
На реконструкцію будівлі площею понад 2,5 тисячі
квадратних метрів з міського бюджету надали 18 міль-

йонів гривень, за які зміцнили
фундамент, відновили систему опалення та покрівлю. Завершено ремонт першого поверху, де розташовано тренувальні спортивні й танцювальний зали, душові, роздягальні, кабінети, санвузли.
На другому буде масштабний
концерт-хол, який обладна-

мо, мови, якою спілкуємося,
професії або статі».
Ініціатори виставки — Луганська облдержадміністрація та
командування Об’єднаних сил.

ють освітленням, звуком, упорядкують підлогу тощо.
Наступним етапом стане ремонт фасаду та впорядкування прилеглої території. Акцент
на тому, щоб максимально зберегти автентичність будівлі.
«Романтика» має найближчими місяцями запрацювати і надалі слугувати міській громаді.

ють у реабілітаційному центрі Національного природного парку «Синевир», провели його працівники разом із
запрошеними ветеринарами. Чотирилапим зробили

дослідження крові, ультразвукову діагностику та виміряли очний тиск. Деяким полікували хворі зуби. Як повідомив начальник центру бурих ведмедів Ярослав Бун-

Ветеринари дбають про здоров’я тварин, якими вони опікуються

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2

+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+7

День
+9
+10
+9
+9
+12
+10
+9
+9
+10
+9
+9
+9
+10

+14
+15
+14
+14
+17
+15
+14
+14
+15
+14
+14
+14
+15

Нiч

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+1
+1
+1
+1
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+3
+4

+6
+6
+6
+6
+7
+6
+6
+6
+6
+6
+6
+8
+6

День
+9
+9
+9
+10
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+10
+10

+14
+14
+14
+15
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+15
+12

Укргiдрометцентр

Окупація Криму.
Як це було насправді
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
КІНОПРОЕКТ. Для Харкова, який у квітні 2014 року потугами російської агентури став одним із трьох гніздовищ антиукраїнських виступів і опинився перед загрозою перетворення
на ХНР, презентація фільму військового кореспондента Віктора Грома «Крим. Оточені зрадою» стала заходом особливим.
Ця кінострічка — задокументована історія запеклого опору військовослужбовців 36-ї бригади берегової оборони російським
агресорам під час окупації Кримського півострова.

Фото з сайту mig.com.ua

БРАТИ НАШІ МЕНШІ. Черговий медичний огляд бурих ведмедів, які перебува-

ЦЕНТР

мінлива
хмарність

Бурим ведмедям
виміряли тиск і полікували зуби
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

9..14
1..6

9..14
1..6

сонячно

Сумська «Романтика» — для тренувань і розваг
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЗАХІД

дзяк, у проведенні медогляду сприяв фонд «Міжнародна організація Лоуренса Ентоні» на чолі з Лайнел де
Ланге.
Це далеко не єдині ветеринарно-санітарні
заходи,
проведені для запобігання
хворобам диких звірів. Після
медоглядів у попередні роки
тваринам було введено заспокійливі препарати та антибіотики за необхідністю,
зроблено профілактику внутрішніх паразитів, дезінфекцію, щеплення проти сказу.
Звірі, яким створено близькі до природних умови, отримують їжу згідно зі складеним для кожного індивідуальним раціоном. Його збалансовано за поживними
речовинами, мікро- і макроелементами, білками. Це
сприяло забезпеченню тварин повноцінною їжею, внаслідок цього — збільшенню
зросту й ваги.
Утримують центр реабілітації бурих ведмедів, яких
тут кілька десятків (а в дикій природі в Україні близько 300), державним коштом.

Фото з сайту www.kharkovforum.com

ВИСТАВКА-СПОВІДЬ. На
світлинах Тараса Греня — розповідь про захисників України,
яких старший мобільної пресгрупи ОТУ «Північ» фотографував під час перебування в зоні
проведення АТО/ООС з 2014го по 2019 рік. В об’єктив потрапили військові різного віку, чоловіки та жінки, які до початку
АТО працювали в мирних професіях — хліборобом, лікарем
чи вчителем. «Але об’єднала їх
усіх війна, щоб вони могли захистити Україну, її територіальну цілісність та суверенітет», —
підкреслив заступник голови
Луганської ОДА Юрій Клименко, коментуючи власні враження від побаченого.
За словами автора, він
прагнув показати справжні,
людяні обличчя захисників.
Це своєрідна відповідь на ворожу інформаційну пропаганду, що зображає українських
військовослужбовців карателями. «Ми ведемо війну, але
тільки захищаємо свою країну. Ми не злі, у нас нема істеричної агресії. Хочу, щоб усі
побачили, що захисники Укра-

Із кожним відвідувачем
виставки військовослужбовці,
які зображені на світлинах
та протистоять ворогу
на передових позиціях
оборони України в Луганській
та Донецькій областях,
ніби спілкуються

Фото з сайту report.if.ua

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

Автор фільму підполковник Віктор Гром одним з останніх виходив із заблокованої військової частини в селищі Перевальне в
АР Крим, де на той час базувалася бригада. Там він зняв унікальні документальні кадри захоплення та блокування частини, а також обличчя тих, хто зрадив, і тих, хто залишився вірним присязі.
До стрічки ввійшли ексклюзивні інтерв’ю з очевидцями та безпосередніми учасниками тих подій Ігорем Воронченком, Мустафою
Джемілєвим, Юрієм Головашенком, Віктором Сікозою.
За словами Віктора Грома, в частині суспільства побутує
думка, що Крим здали без усякого опору. Проте відзнятий архів, десятки годин унікального відео, які вдалося врятувати і вивезти на материкову Україну, доводять інше: попри сотні зрад
зсередини й зовні, сотні військовослужбовців не порушили
присяги і до останнього захищали український Крим.
Показ документального фільму військового кореспондента
Віктора Грома «Крим. Оточені зрадою» відбувся в харківському кінотеатрі «Боммер» 12 квітня. Стрічку зняло Інформаційне
агентство Міністерства оборони України.
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