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Що стоїть за рішенням
Млинівської об’єднаної
громади на Рівненщині
встановити найнижчі
податки для бізнесу?

Українське ягідництво
набирає обертів —
у профільному
міністерстві обіцяють
підтримку

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

п’ятниця, 17 ТРАВНЯ 2019 РОКУ		

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:
«Кіберзахист здатний
своєчасно виявити,
запобігти, нейтралізувати
реальні й потенційні
загрози в інформаційнотелекомунікаційних
системах ЦВК під
час наступних
парламентських виборів».

Вишиванка —
це зручно й стильно.
Це по-українському!
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

№91 (6454)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Секретар РНБО про протидію спецслужбам РФ, які
прагнули й прагнутимуть проникнути у наш кіберпростір

Інавгурація
відбудеться 20 травня
РІШЕННЯ. Верховна Рада підтримала постанову про проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня. Парламент ухвалив постанову «Про дату, час
і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським»
(реєстраційний №10270-2). Підтримали таке рішення 315 народних депутатів. Постановою передбачено проведення 20 травня о
10.00 у сесійній парламентській залі урочистого засідання, присвяченого складанню присяги новообраним главою держави,
повідомляє УНІАН. Перед цим парламент відмовився призначити дату інавгурації новообраного Президента на 19 травня. За
постанову №10270 про проведення 19 травня урочистого засідання проголосувало лише 207 депутатів за необхідного мінімуму 226. За аналогічну постанову (№10270-1), яка пропонувала
таку саму дату інавгурації, проголосували тільки 158 депутатів.
Після цих двох постанов і відбулося голосування за ухвалений
проект постанови №10270-2. Тому інші проекти не голосували.

ЦИФРА ДНЯ

12,3 млрд дол.

становив експорт українських товарів
за три місяці 2019 року. Це на 7,4%
більше, ніж торік у першому кварталі
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КОД НАЦІЇ. У ньому переплелися радість і журба, сум

і веселощі, запал і мудра розважливість нашого народу

Духовний щит сумського прикордоння

БЕЗПЕКА. Завдяки ретельній просвітницькій роботі бібліотек слобожанського краю місцеве

населення має змогу одержувати об’єктивну інформацію про українське сьогодення
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

З

авжди, буваючи в містечку Білопілля, неодмінно знаходжу
час зайти на вулицю імені поетаземляка Олександра Олеся, аби

вклонитися пам’яті майстра-гранослова і будинку, в якому він народився й де минули його дитячі літа. А вже потім іду до місцевої районної бібліотеки, названої
ім’ям лірика, де завідувач Галина
Маценко разом з колегами щора-

зу залюбки розповідає свіжі новини з життя закладу.
Ось і цього разу Галина Василівна ознайомила з оновленою
експозицією музею Олександра
Олеся, зокрема десятками нових експонатів, які нещодавно

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

передала дружина онука поета
Ольга Кандиба. А потім розповіла про зустріч з ветераном АТО
Володимиром Криводубом, що
зібрала численних читачів-земляків, під час якої гість ділився
споминами про участь у бойових

встановлені Національним банком України на

діях, те, як побратими боронять
кордони України. Після цієї новини розказала про презентацію
книжки сумської журналістки
і письменниці Алли Акіменко «Герої нашого часу:
19 історій героїв АТО».
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17 травня 2019 року

USD 2634.2913
EUR 2951.1965
RUB 4.0804
/ AU 341285.61 AG 3902.70
PT 222861.04 PD 345355.59
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

17 травня 2019 року, п’ятниця, № 91
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі
в роботі 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї
охорони здоров’я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 292-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 310-р
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України
та Урядом Співдружності Домініки
про скасування візових вимог

Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 325

1. Утворити делегацію України для участі в роботі 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (20 — 28 травня 2019 року, м.Женева, Швейцарська Конфедерація) в такому складі:
СУПРУН Уляна Надія — перший заступник Міністра охорони здоров’я України, глава делегації
АСТАФОРОВА-ЯЦЕНКО Ніна Юріївна — керівник благодійної організації «Благодійний фонд «Діти з гемофілією» (за згодою)
БАЛАБАНОВА Катерина Віталіївна — директор державної установи «Центральний
методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров’я
України» (за згодою)
KЛИMEHKO Юрій Аркадійович — Постійний представник України при Відділенні ООН
та інших міжнародних організаціях у Женеві
КУРПІТА Володимир Іванович — генеральний директор державної установи «Центр
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)
ЛЯШКО Віктор Кирилович — перший заступник генерального директора державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
(за згодою)
МАЄВСЬКИЙ В’ячеслав Сергійович — головний спеціаліст експертної групи координації політик Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України
ПОПЕЛЬНЮК Тарас Вікторович — перший секретар Постійного представництва
України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
СКІПАЛЬСЬКИЙ Андрій Петрович — генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України
СТЕФАНИШИНА Ольга Анатоліївна — заступник Міністра охорони здоров’я України
з питань європейської інтеграції
ШЕРЕМБЕЙ Дмитро Олегович — керівник благодійної організації «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою).
2. Затвердити Директиви делегації України для участі в роботі 72-ї сесії Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я (додаються, для службового користування).
3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечення
участі в роботі 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я першого заступника Міністра охорони здоров’я України У.Супрун (відряджається з 19 до 21 травня 2019 року).
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 травня 2019 року
№224/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 287-р
Київ

Про внесення зміни у додаток
до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 р. № 273

Внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 273 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я», замінивши в абзаці другому пункту 1 розділу «Кваліфікаційні вимоги» слова «у сфері державних фінансових гарантій медичного
обслуговування населення» словами «у соціальній сфері, сфері охорони здоров’я, надання послуг, фінансів, а також у благодійних організаціях — не менше трьох років».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 289-р
Київ

Про подання на ратифікацію
Верховною Радою України
Протоколу між Урядом України
і Швейцарською Федеральною Радою
про внесення змін до Конвенції між Урядом
України і Швейцарською Федеральною
Радою про уникнення подвійного
оподаткування стосовно податків на доходи
і на капітал та Протоколу до неї, вчинених
у м. Києві 30 жовтня 2000 року

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Урядом України і
Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року, вчинений 24 січня 2019 р. у м. Давосі.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 291-р
Київ

Про застосування переговорної
процедури закупівлі

З метою належного забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельноекономічній сфері дозволити Міністерству економічного розвитку і торгівлі здійснити у
2019 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини
другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»:
у спорі стосовно тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
у справі DS 499 «Російська Федерація — заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання» в рамках Світової організації торгівлі.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Співдружності Домініки про
скасування візових вимог.
Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Галібаренко Наталію Миколаївну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

На виконання рішення окружного адміністративного суду м. Києва від
9 жовтня 2018 р. вважати Бойка Анатолія Павловича, звільненого з посади першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 325, таким, що звільнений
за власним бажанням (частина перша статті 38 Кодексу законів про працю України).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 296-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 травня 2019 р. № 314-р
Київ

Про підписання Угоди
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Туніської Республіки про співробітництво
та взаємну допомогу в митних справах

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туніської Республіки про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах.
Уповноважити начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби Власова
Олександра Сергійовича, на якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 627 тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби, підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 447

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 липня 2018 р. № 447 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків заступника Голови Державної фіскальної служби України на Бамбізова Є. Є.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 травня 2019 р. № 315-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 300-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна
у м. Маріуполі в державну власність
із закріпленням його за Генеральною
прокуратурою України

Погодитися з пропозицією Генеральної прокуратури України та Маріупольської міської ради (Донецька область) щодо передачі будівель і споруд (реєстраційний номер
1679502014123) по вул. Володимирській, 68, у м. Маріуполі, що розміщені на земельній ділянці площею 0,481 гектара (кадастровий номер 1412336900:01:014:0550) в державну власність із закріпленням їх на праві оперативного управління за Генеральною
прокуратурою України.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 303-р
Київ

Про передачу будівель у спільну власність
територіальних громад Бердянського району

Передати будівлі (реєстраційний номер 617179323104) по вул. Земській, 36а,
у м. Бердянську (Запорізька область), що розміщені на земельній ділянці площею
0,1357 гектара (кадастровий номер 2310400000:09:011:0560), у спільну власність територіальних громад Бердянського району.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 306-р
Київ

Про погодження відчуження основних фондів
акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» погодити відчуження основних фондів акціонерного товариства «Укргазвидобування» за переліком, що додається до оригіналу.
2. Взяти до відома, що відчуження основних фондів, визначених пунктом 1 цього
розпорядження, здійснюється за ринковою вартістю шляхом продажу на конкурентних
засадах одним лотом із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 308-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна
у м. Маріуполі в державну власність
з віднесенням його до сфери управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій

Погодитися з пропозицією Державної служби з надзвичайних ситуацій та Маріупольської міської ради (Донецька область) щодо передачі будівлі та споруд (реєстраційний номер 1249011814123) на пл. Мічмана Павлова, 1, у м. Маріуполі, що розміщені на земельній ділянці загальною площею 1,2053 гектара (кадастровий номер
1412337200:01:017:0003), в державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеної Служби.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 448

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 липня 2018 р. № 448 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків заступника Голови Державної фіскальної служби України на Кривіцького В. Б.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «ВІРА ДОВЖЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF VIRA DOVZHENKO v. UKRAINE)
(Заява № 26646/07)
Стислий виклад рішення від 15 січня 2019 року
Згідно з розпорядженням Варвинської районної адміністрації (далі — районна адміністрація) 26 січня 2004 року заявниця отримала акт на право власності на земельну
ділянку сільськогосподарського призначення, що офіційно посвідчувало її право власності на землю. Заявниця не зверталася із заявою про встановлення меж ділянки в натурі та не займалась землеробством. Згодом районна адміністрація без відома заявниці уклала договір оренди з приватною компанією, надавши їй в оренду землю заявниці
та отримуючи за це орендну плату.
Після звернення заявниці за отриманням дозволу на встановлення меж її земельної ділянки в натурі районна адміністрація припинила дію договору оренди з приватною
компанією. У липні 2005 року межі земельної ділянки заявниці були встановлені в натурі і приватна компанія припинила використовувати її землю.
Заявниця звернулась із цивільним позовом проти районної адміністрації та приватної компанії вимагаючи відшкодування за користування приватною компанією її землею у розмірі вартості зібраного з її землі врожаю.
02 червня 2006 року Варвинський районний суд Чернігівської області (далі — районний суд) задовольнив позов заявниці, вказавши, що договір оренди порушив її майнові права та мав бути визнаний недійсним, а заявниця мала право на відшкодування
за користування її власністю, розмір якого дорівнював вартості зібраного з її землі врожаю. Відшкодування мали сплатити заявниці районна адміністрація та приватна компанія, оскільки вони несли солідарну відповідальність за неправомірне користування землею заявниці. Апеляційний суд Чернігівської області скасував це рішення, зазначивши,
що оскільки межі землі заявниці були встановлені в натурі лише у липні 2005 року, до
цієї дати заявниця не мала можливості користуватися землею та не має права на відшкодування. Верховний Суд України відмовив у розгляді по суті касаційної скарги заявниці, визнавши її необґрунтованою.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржилась за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що надання районною державною адміністрацією її
земельної ділянки без її дозволу в оренду приватній компанії та не надання відшкодування за таке користування становило незаконне та непропорційне втручання у її право
на вільне володіння відповідною земельною ділянкою.
Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд вказав, що коли спірна земельна ділянка була надана в оренду, заявниця вже мала державний акт на право власності, який засвідчував її виключні права на неї відповідно до статті 125 Земельного кодексу України та виключав будь-яке втручання третіх осіб у її власність. У зв›язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що втручання у мирне володіння заявницею її майном явно порушило законодавство України та не було законним для цілей аналізу за
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. Відповідно було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 4 000
(чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись,
в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 03.06.2019 року о 09-00 год. та 04.06.2019 року о 09-00 год. до Якимівського районного
суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)
6-13-20) для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Нестеренко Т. В.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р. н., зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 05.06.2019 року о 09-00
год. та 11.06.2019 року о 09-00 год. до Якимівського районного суду Запорізької області
(Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20), для участі у судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Нестеренко Т. В.

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

Втрачену печатку
ТОВ «Київська
фасувально-картонажна
фабрика», код ЄДРПОУ
38612762,

вважати недійсною.
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Клюєв Андрій Петрович, 12.08.1964 року народження (адреса: 1) провулок Кедровий, будинок № 2, смт Козин,
Обухівський район, Київська область, 08711, 2) вулиця Лєсная, будинок 45, селище Шульгіно, Одінцовський район,
Московська область, Російська Федерація) відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися
26 червня 2019 року о 10 годині в кабінет № 322 до прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Багнюка Олега Ігоровича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 на підставі ст. 297-5 КПК України для допиту як підозрюваного та участі у проведенні інших слідчих і процесуальних дій, з метою реалізації Вами прав підозрюваного у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, у якому слідчим суддею 22.03.2019 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Вас за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 297-5. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування
1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за
останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Друкований орган, у якому публікуються протягом наступного року повістки про виклик підозрюваного, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 848-р газету «Урядовий кур’єр» визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2019 році розміщуються
повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи.
Прокурор у кримінальному провадженні О. І. Багнюк

Номер лота

Короткий опис активів (майна) в лоті

#UKR-2019-01 Права вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами, а саме: Мультивалютний кредитний
договір про відкриття кредитної лінії №73/12 від 31.08.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №14/14 від 26.03.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №86/13 від 19.11.2013;
Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №16/14 від 17.04.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №53/12 від 26.06.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №6/14 від
18.02.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №76/13 від 23.09.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №13/14 від 26.03.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії
№42/13 від 23.04.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №8/13 від 21.02.2013; Кредитний
договір про відкриття кредитної лінії №26/14 від 12.06.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної
лінії №108/12 від 14.12.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №114/12 від 20.12.2012;
Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №71/13 від 27.08.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №25/14 від 12.06.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №17/13 від
28.02.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №20/14 від 16.05.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №24/14 від 27.05.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії
№22/14 від 26.05.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №24/13 від 19.03.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №5/14 від 18.02.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №98/13 від 19.12.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №31/14 від 19.08.2014;
Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №17/14 від 22.04.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №30/14 від 15.08.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №29/14 від
13.06.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №27/14 від 12.06.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №18/14 від 25.04.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії
№88/12 від 18.10.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №19/14 від 25.04.2014; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №3/12 від 10.02.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №14/13 від 26.02.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №7/14 від 18.02.2014;
Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №48/12 від 21.06.2012; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №101/13 від 23.12.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №100/13 від
20.12.2013; Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №10/14 від 24.02.2014.

Дата проведення відкритих торгів 			
(аукціону)/електронного аукціону			

GL32N03238 Хрест металевий напрестольний
GL32N03239 Шкатулка дерев’яна всередині з годинником наручним Omega
Constellation
GL32N03240 Годинник кишеньковий жіночий Moser
GL32N03241 Шкатулка дерев’яна всередині з годинником наручним Rolex Oyster Day
Date
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale.
Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommertsukrayina/199744/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommertsukrayina/199745/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommertsukrayina/199746/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/pat_-bank_petrokommertsukrayina/199747/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 03.06.2019 р.
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.

Номер лота:
Короткий опис активів
(майна) в лоті

GL3N03223
Права вимоги за кредитними договорами,
укладеними з фізичною особою (із забезпеченням):
77.2/СК-011.08.2 від 31.01.2008, 15.3/СК-227.07.2
від 08.06.2007, 15.3/ІК-229.07.1 від 13.06.2007
Електронна адреса для www.prozorro.sale
доступу до відкритих
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення
26.06.2019
відкритих торгів
(аукціону)/електронного
аукціону:
Час проведення
Точний час початку проведення відкритих торгів
відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
(аукціону)/
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
електронного аукціону
Детальна інформація
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
щодо лота
160-at-rodovid-bank/42540-asset-sell-id-197588

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Докунін Кирило Олександрович,
22.01.1975 року народження, відповідно до ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год. 45
хв. 27.05.2019 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54,
каб. 411, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67-15‑64)
для проведення підготовчого судового засідання у
кримінальному провадженні № 22015240000000011
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені
у ст. 139 КПК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович,
02.04.1988 року народження, відповідно до ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год.
00 хв. 27.05.2019 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382)
67-15-64) для проведення судового засідання у кримінальному провадженні № 22015240000000024 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у
ст. 139 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18) у підготовче засідання у кримінальному провадженні
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 23.05.2019 року о 08-45 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді
Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Перші відкриті торги (аукціон) — 30.05.2019
Другі відкриті торги (аукціон) — 21.06.2019

Електронна адреса для доступу до відкритих
www.ffncorp.com
торгів (аукціону)/електронного аукціону		
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 		
Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону				
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
					вказується на веб-сайті www.ffncorp.com
Детальна інформація щодо лота			
www.ffncorp.com

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів
ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 22018011000000021
від 18.04.2018 за підозрою Шульги О. А. та
№ 22017011000000007 від 08.06.2017 за підозрою
Сивака Г. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань) та ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України).
На даний час стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування,
у зв’язку з чим на виконання положень ст. 297‑5 КПК
України, підозрюваному Шульзі Олегу Анатолійовичу, 31.03.1969 р.н., та підозрюваному Сиваку Геннадію Анатолійовичу, 20.11.1969 р.н., необхідно прибути разом зі своїми захисниками до СВ ГУНП в АР
Крим та м. Севастополі (м. Херсон, вул. Нафтовиків, 5) у період з 22.05.2019 по 24.05.2019 (з 09:00 по
18:00) для ознайомлення з матеріалами досудових
розслідувань та вручення процесуальних документів.

Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота:
Короткий опис активів
(майна) в лоті

GL3N03317-GL3N03321
Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами (із забезпеченням):
77.2/СЖ-102.08.2 від 04.04.2008,15.3/І-017.06.2
від 16.05.2006, 77.2/ІЖ-109.08.1 від 08.04.2008,
77.2/ІЖ-368.07.1 від 22.10.2007, 37.3/СЖ-009.08.1
від 11.09.2008
Електронна адреса для www.prozorro.sale
доступу до відкритих
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення від07.06.2019
критих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Час проведення відкри- Точний час початку проведення відкритих торгів
тих торгів (аукціону)/
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту
електронного аукціону вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
щодо лота
160-at-rodovid-bank/42553-asset-sell-id-197617

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт
у кримінальному провадженні відносно Строганцева
Сергія Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2
ст. 366 КК України.
Як обвинувачений викликається Строганцев Сергій Вікторович у підготовче судове засідання, яке
призначено на 16 год. 00 хв. 27 травня 2019 року та
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, каб. 409, м. Бердянськ, Запорізька область.
Суддя Дністрян О. М.
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 02.04.2019 № 60/9-р/к у справі № 104/60/46-рп/к.18 про вчинення ПП «Мікатор»
(34964147) та ТОВ «АТ Механіка» (23721759) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ПП «Мікатор» — 68 тис. грн, ТОВ
«АТ Механіка» — 68 тис. грн.
З текстом рішення можна ознайомитись
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням
http://www.amc.gov.ua/аmku/сontrol/куіvr/uk/indех.

Адмінколегія Київського обласного
тервідділення АМКУ прийняла розпорядження
від 27.03.2019 №60/35-рп/к про початок
розгляду справи №33/60/35-рп/к. 19 за ознаками
вчинення ПП «Ремдорстрой сервіс» (39085830)
та ПП «Універсал-187» (39852113) порушення ЗЕК,
передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6
ЗУ «Про захист економічної конкуренції».
Керуючий санацією АТ «Таврійська будівельна компанія», код ЄДРПОУ 32702078, юридична адреса: м. Херсон,
вул. Адмірала Макарова, 203, в справі про банкрутство
№ 923/1804/14, оголошує конкурс з визначення організатора аукціону для реалізації майна боржника, відповідно до статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Свої пропозиції надсилати на поштову адресу: 73011,
м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, тел. (0552)
29-00-14, e-mail: tbk@tbk.ks.ua.

Керуючий санацією
АТ «Таврійська будівельна компанія» О. В. Малоок

Повістка про виклик обвинуваченого

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народження,
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Обвинувачена Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв.1.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський
суд Харківської області викликає Богомолову Валентину Михайлівну у
судове засідання, яке відбудеться 29 травня 2019 року об 11 год. 00 хв.
в залі Чугуївського міського суду Харківської області, що розташований
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.
Cуддя Волчек О. О.
Суддя Гуменний З. І.

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 відбудеться 24.05.2019 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.

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 таку дату: 23 травня 2019 року о 10 год. 00 хв.
та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання № 21.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 15.09.1969 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 10 год. 00 хв. 28
травня 2019 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел.
(0382) 65-74-43) для проведення спеціального судового розгляду у кримінальному провадженні № 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова Олександра Олександровича
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. ПоСуддя Є. І. Сидорук важні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

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

Втрачене посвідчення
УАБДУС №618 від 05.05.17,
видане на ім’я Нетреби
Олександра Володимировича,

вважати недійсним.

17 травня 2019 року, п’ятниця, № 91

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»
код ЄДРПОУ 25207363
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місцезнаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця
Обухова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи
підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція АЗС машиннотракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з влаштуванням АГЗП
за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
В об’єм робіт реконструкції включено влаштування стаціонарного автомобільного газозаправочного пункту (АГЗП) – модуль з наземним резервуаром
об’ємом 5,7 м3, ПРК (паливороздавальної колонки) СВГ та паливоприймального вузла СВГ.
На ділянці діючого автозаправочного комплексу влаштовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення
скрапленим вуглеводним газом автомобілів, що облаштовані газобалонним
обладнанням. Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,7 м3) з паливоприймальним вузлом СВГ та ПРК (паливороздавальна колонка) СВГ.
Технічна альтернатива 1, 2
Установка підземної ємності для зберігання скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Реконструкцію АЗС з влаштуванням АГЗП передбачено на території існуючого машинно-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що
знаходиться за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1, 2
АЗС існуюча. Реконструкція виконуватиметься на діючому об’єкті. Розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою реконструкції є заправка автомобілів підприємства якісним пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
На території машинно-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
КРАЙ» площею 4,89 га, в межах ділянки діючої АЗС влаштовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення
скрапленим вуглеводневим газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,7 м3) з
паливоприймальним вузлом СВГ та встановлення ПРК (паливороздавальної
колонки). На реконструйованій АЗС передбачено: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива
та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 наземних
резервуарів: 3 для бензину об’ємом по 10 м3, 3 для дизпалива об’ємом по
10 м3 та 1 для СВГ об’ємом 5,7 м3 та 3 ПРК (окрема для кожного виду палива). Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муфти.
Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповненню ємностей при зливі. При заправленні автомобілів через паливороздавальні колонки застосована система повернення парів з баку автомобілів в видаткові резервуари (рекуперація).
Планований річний обсяг використання палива по підприємству становить: бензину — 60 м3, дизельного палива — 300 м3, скрапленого вуглеводневого газу — 155 м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
— по забрудненню атмосферного повітря — дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів;
— по грунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них прямого впливу;
— по акустичному впливу — допустимі рівні шуму;
— розмір санітарно-захисної зони;
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— протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо технічної альтернативи 1, 2: аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1, 2: альтернативи відсутні
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання грунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1, 2: аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1, 2: альтернативи відсутні.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Під час реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП можливий допустимий вплив від будівельної техніки, роботи обладнання та інструментів.
Під час експлуатації передбачаються вплив від дихальних клапанів наземних резервуарів зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик
(ПРК), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок,
продувні свічки насоса), автотранспорт (заїзд та виїзд з території АЗС).
Характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта:
— на геологічне середовище — відсутній;
— на повітряне середовище — викиди забруднюючих речовин.
— на клімат та мікроклімат — відсутній;
— на водне середовище — утворення господарських, побутових та
зливових стоків;
— на техногенне середовище — відсутній;
— на соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в
ЗМІ та громадських обговорень;
— на рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
— на грунт — тимчасовий вплив при проведенні будівельних робіт
щодо технічної альтернативи 1, 2 — аналогічні як для планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1, 2: альтернативи відсутні
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
Планована діяльність підприємства належить до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 4, частини 3,
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля, відповідає вимогам ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від
23 травня 2017 року.
Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища і грунт, соціальне і техногенне середовища, рослинний і тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному середовищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної
зони і на межі житлової забудови, розрахунок ризиків.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в
ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
— підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
— проведення громадського обговорення планованої діяльності;
— аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу,
іншої інформації;

— надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
— врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля,
у якому визначено допустимість провадження такої планованої
діяльності

АЕ 9928974 АК 3116422 АК 3919268 АК 7384287 АК 8135890 АК 8647354 АК 9066496
АЕ 9929062 АК 3117923 АК 3919271 АК 7657653 АК 8135905 АК 8647516 АК 9066509
АІ 7784885 АК 3370024 АК 3921306 АК 7659123 АК 8329494 АК 8647591 АК 9068267
АІ 7784886 АК 3370844 АК 3921307 АК 7659148 АК 8329495 АК 8647592 АК 9068292
АІ 9365522 АК 3370889 АК 3921308 АК 7660240 АК 8393680 АК 8647593 АК 9068484
АК 0805381 АК 3374639 АК 3921309 АК 7662130 АК 8395140 АК 8647594 АК 9069248
АК 0806639 АК 3374640 АК 3921310 АК 7663721 АК 8395438 АК 8647595 АК 9069249
АК 0815251 АК 3374649 АК 4366683 АК 7897513 АК 8395680 АК 8647921 АК 9069250
АК 0815253 АК 3376795 АК 4368320 АК 7897743 АК 8395816 АК 8647922 АК 9070364
АК 0815254 АК 3376832 АК 4368958 АК 7898020 АК 8396382 АК 8647923 АК 9070439
АК 0815255 АК 3379564 АК 4369137 АК 7898021 АК 8396383 АК 8649245 АК 9070831
АК 0815256 АК 3379846 АК 4369495 АК 7898022 АК 8396384 АК 8649972 АМ 0389214
АК 0815258 АК 3381860 АК 4374541 АК 7898023 АК 8396385 АК 8933016 АМ 0389230
АК 0815259 АК 3381861 АК 4376371 АК 7899926 АК 8396758 АК 8933017 АМ 0399814
АК 0815306 АК 3381862 АК 5066984 АК 7899927 АК 8398101 АК 8933018 АМ 0399844
АК 0815307 АК 3381863 АК 5992115 АК 7900734 АК 8398102 АК 8933019 АМ 0401091
АК 0815308 АК 3381864 АК 6592682 АК 7901801 АК 8398103 АК 8933020 АМ 0476174
АК 0815356 АК 3386501 АК 6593047 АК 7901802 АК 8398104 АК 8933253 АМ 0476191
АК 0819445 АК 3386861 АК 6593250 АК 7901803 АК 8398105 АК 8934459 АМ 0476517
АМ 0548058 АМ 1855556 АМ 2240139 АМ 2698158 АМ 3467436 АМ 4117616 АМ 4856938
АМ 0884640 АМ 1855557 АМ 2240201 АМ 2700144 АМ 3467437 АМ 4117617 АМ 4856939
АМ 0884829 АМ 1855610 АМ 2240202 АМ 2700837 АМ 3467438 АМ 4117984 АМ 4856940
АМ 0884830 АМ 1858400 АМ 2240204 АМ 2701089 АМ 3467782 АМ 4122183 АМ 4856941
АМ 0885573 АМ 1858401 АМ 2240256 АМ 2703208 АМ 3467783 АМ 4123602 АМ 4856942
АМ 1227108 АМ 1858402 АМ 2243363 АМ 2705603 АМ 3470887 АМ 4123603 АМ 4856943
АМ 1231898 АМ 1858403 АМ 2243918 АМ 2705894 АМ 3898186 АМ 4123604 АМ 4856944
АМ 1231899 АМ 1858405 АМ 2245046 АМ 2705963 АМ 3899627 АМ 4525551 АМ 4856945
АМ 1233103 АМ 1862313 АМ 2245047 АМ 2966176 АМ 3904349 АМ 4526989 АМ 4856946
АМ 1305584 АМ 1863527 АМ 2245048 АМ 3079110 АМ 3904350 АМ 4529305 АМ 4856947
АМ 1305791 АМ 2037216 АМ 2245256 АМ 3079777 АМ 3904577 АМ 4853193 АМ 4856948
АМ 1305792 АМ 2230015 АМ 2245359 АМ 3079778 АМ 3904805 АМ 4853194 АМ 4856949

АМ 1305804 АМ 2230338 АМ 2246751 АМ 3082285 АМ 3904806 АМ 4853298 АМ 4856950
АМ 1305805 АМ 2230373 АМ 2688260 АМ 3082446 АМ 3904807 АМ 4856906 АМ 4856951
АМ 1305807 АМ 2231821 АМ 2691191 АМ 3084053 АМ 3904933 АМ 4856907 АМ 4856952
АМ 1305808 АМ 2232363 АМ 2691192 АМ 3084066 АМ 3907700 АМ 4856908 АМ 4856953
АМ 1305809 АМ 2232418 АМ 2691193 АМ 3084875 АМ 3908334 АМ 4856909 АМ 4856954
АМ 1305820 АМ 2233150 АМ 2691194 АМ 3087836 АМ 3908927 АМ 4856910 АМ 4856955
АМ 1305951 АМ 2233985 АМ 2691195 АМ 3087837 АМ 3909839 АМ 4856911 АМ 6134697
АМ 1306001 АМ 2234015 АМ 2692517 АМ 3087838 АМ 3909862 АМ 4856912 АМ 6134698
АМ 1307915 АМ 2234318 АМ 2692518 АМ 3087839 АМ 3909863 АМ 4856913 АМ 6134890
АМ 1311186 АМ 2234319 АМ 2692519 АМ 3089667 АМ 3911820 АМ 4856914 АМ 6135077
АМ 1311466 АМ 2234326 АМ 2693155 АМ 3089979 АМ 3912499 АМ 4856915 АМ 6135093
АМ 1311468 АМ 2234536 АМ 2693400 АМ 3090185 АМ 3913407 АМ 4856916 АМ 6135094
АМ 1311515 АМ 2234537 АМ 2693953 АМ 3454384 АМ 3913408 АМ 4856917 АМ 6135095
АМ 1311959 АМ 2234538 АМ 2694297 АМ 3455329 АМ 3913409 АМ 4856918 АМ 6135096
АМ 1312133 АМ 2234792 АМ 2694298 АМ 3456622 АМ 3913410 АМ 4856919 АМ 6135224
АМ 1312741 АМ 2234799 АМ 2694299 АМ 3456623 АМ 3913411 АМ 4856920 АМ 6375890
АМ 1312964 АМ 2235445 АМ 2694300 АМ 3457042 АМ 4110499 АМ 4856921 АМ 6376742
АМ 1848110 АМ 2235576 АМ 2694322 АМ 3460011 АМ 4110500 АМ 4856922 АМ 6378083
АМ 1848828 АМ 2235577 АМ 2694323 АМ 3460032 АМ 4110512 АМ 4856923 АМ 6378084
АМ 1849902 АМ 2235578 АМ 2694324 АМ 3461499 АМ 4110513 АМ 4856924 АМ 6378085
АМ 1849997 АМ 2235781 АМ 2694325 АМ 3461658 АМ 4110514 АМ 4856925 АМ 6380715
АМ 1850001 АМ 2235782 АМ 2694326 АМ 3463051 АМ 4110515 АМ 4856926 АС 1086954
АМ 1850002 АМ 2235783 АМ 2694327 АМ 3463708 АМ 4110817 АМ 4856927 АС 1086955
АМ 1850719 АМ 2235784 АМ 2694328 АМ 3464190 АМ 4112547 АМ 4856928 АС 3135094
АМ 1852711 АМ 2235785 АМ 2694329 АМ 3464248 АМ 4116039 АМ 4856929 АС 3135095
АМ 1852712 АМ 2236031 АМ 2694330 АМ 3464249 АМ 4116524 АМ 4856930 АС 6824028
АМ 1852713 АМ 2236041 АМ 2694648 АМ 3464252 АМ 4116629 АМ 4856931 АС 6829991
АМ 1852714 АМ 2236967 АМ 2697547 АМ 3464253 АМ 4117419 АМ 4856932 АС 6829992
АМ 1852715 АМ 2239911 АМ 2697832 АМ 3465897 АМ 4117421 АМ 4856933 АС 8875862
АМ 1852928 АМ 2239970 АМ 2697833 АМ 3467357 АМ 4117532 АМ 4856934
АМ 1853029 АМ 2240112 АМ 2697834 АМ 3467406 АМ 4117539 АМ 4856935
АМ 1853281 АМ 2240122 АМ 2697835 АМ 3467434 АМ 4117540 АМ 4856936
АМ 1853624 АМ 2240123 АМ 2698157 АМ 3467435 АМ 4117614 АМ 4856937

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
що видається

Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу)

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
eko.koda@ukr.net
(поштова адреса, електронна адреса)

(044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(номер телефону та контактна особа)

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

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

вісті звідусіль
Як відзначали свято в Анталії

КАНІКУЛИ. На Сумщині
активно готуються до літнього оздоровчого сезону, впродовж якого у 715 освітянських
закладах відпочинуть і наберуться сил майже 43 тисячі дітей віком від 7 до 17 ро-

ФЕСТИВАЛЬ. Водинадцяте у Каневі відбувся Всеукраїнський фестиваль творчості для людей з інвалідністю
«Дніпровські хвилі».

ЦЕНТР

СХІД

23..28
11..16

22..27
9..14

ПІВДЕНЬ

сонячно

23..28
12..17

мінлива
хмарність

дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 травня
Oбласть
Учасники ходи до Всесвітнього дня вишиванки зібралися біля Українського центру
ГО «Українська родина»
рік працює в цьому місті. Зустріли їх там дуже радо, гостинно.
Консул В’ячеслав Хоменко передав громаді книжки для бібліотеки, яку облаштовують
в Українському центрі, від Посольства України в Туреччині.
Дітей пригостили смаколиками.

Хлопчики й дівчатка прочитали
вірші. На завершення теплої та
щирої розмови всі разом виконали Державний гімн України.
Нинішнього травня «Українська родина» відкрила культурно-мистецький простір. І захід
розпочали з лекції «Українська

мова: дивуватися — не передивуватися» і доброчинної акції зі
збирання українських книжок.
Тепер українородинці зайняті
турботами з відкриття в Анталії парку української культури,
де постане й погруддя Тараса
Шевченка.

ків, або 48% загальної кількості учнів.
Особливо діяльно працюють
у Глухівському, Конотопському,
Недригайлівському та Охтирському районах, де мають найвищі планові показники охоплення дітей оздоровчими та
відпочинковими заходами. Загалом працюватимуть 682 при-

шкільних та профільних табори
з денним перебуванням на базі
закладів позашкільної освіти, 19
— праці та відпочинку, п’ять —
наметового типу, дев’ять позаміських освітянських.
Заплановано, що функціонуватимуть понад 250 мовних
таборів або загонів GoCamp,
у яких перебуватимуть майже

Одна легеня — не перепона, якщо любиш співати. В
інвалідному візку теж можна виконувати хореографічні па, а в разі ДЦП — освоїти музичний інструмент. У
цьому переконували учасники фестивалю, які приїха-

ли сюди з 11 областей України. Усього з’їхалося 106 талановитих українців, які демонстрували свої таланти у
різних жанрах: піснях, танцях, читанні віршів та гуморесок, театральних сценках
і пантомімах. А в холі будин-

9 тисяч дітей. Аби якість їхнього відпочинку була якомога вищою, нещодавно викладачі англійської мови з 16 закладів загальної середньої освіти взяли участь у спеціальних тренінгах, організованих
Міністерством освіти і науки спільно із
громадською організацією «Глобал Офіс».

ку культури було представлено виставку творчих поробок, адже більшість учасників — ще й знані майстри рукоділля: вишивання, плетіння тощо.
І звісно, всі учасники одержали дипломи та подарунки.

НЕБАЙДУЖІ. Патрульні Луганської області долучилися до акції «Здай кров — врятуй життя!» і
закликають усіх небайдужих приєднатися, адже у
певних обставинах саме донорська кров рятує постраждалих.
Самі вони завітали на Сєверодонецьку обласну
станцію переливання крові, адже це вже добра традиція для поліцейських — здавати донорську кров
та плазму для хворих, яким необхідне швидке переливання компонентів крові. Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції у Луганській області, поліцейські під час служби нерідко стикаються з випадками, коли терміново потрібна медична допомога і переливання крові. Найчастіше це постраждалі в дорожньо-транспортних пригодах. Тож патрульні дуже добре розуміють, як важливо, щоб у лікарнях завжди були достатні запаси донорської крові
для порятунку життів, що опиняються у небезпеці.

Патрульні завітали
на Сєверодонецьку обласну станцію
переливання крові та приєдналися
до акції «Здай кров — врятуй життя!»

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

Фото зі сторінки управління ППС в Луганській області у Фейсбуці

Крапля, що рятує життя
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»

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

Нiч

День

Oбласть

10 +15
10 +15
9 +14
8 +13
7 +12
9 +14
8 +13
8 +13
9 +14
9 +14
9 +14
9 +14
11 +16

21 +26
21 +26
21 +26
21 +26
21 +26
19 +24
19 +24
19 +24
19 +24
19 +24
19 +24
19 +24
22 +27

Черкаська
10 +15 22 +27
Кіровоградська
11 +16 22 +27
Полтавська
11 +16 23 +28
Дніпропетровська 11 +16 23 +28
Одеська
12 +17 21 +26
Миколаївська
12 +17 23 +28
Херсонська
12 +17 23 +28
Запорізька
12 +17 23 +28
Харківська
9 +14 22 +27
Донецька
9 +14 22 +27
Луганська
9 +14 22 +27
Крим
12 +17 21 +26
Київ
+12 +14 +23 +25

Нiч

День

Укргiдрометцентр

Обмежені можливості талантам не завада
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

21..26
10..15

19..24
9..14

хмарно

І мови вивчатимуть, і в наметах відпочиватимуть
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото надала ГО «Українська родина»

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ. Україна, рідна мова, вишиванка — сув’язь, що
завжди міцно тримає, ідентифікує, надихає українців, хоч би
де вони були, мешкали.
Родове коріння Віти Михайлової — у Кропивницькому. Чверть століття вона живе
в Туреччині. У курортному місті Анталія 11 років тому організувала громадську організацію
«Українська родина». У грудні
2017-го урочисто відкрили тут
Український центр, де вирує
українське життя, діє суботня
українська школа, різні гуртки,
втілюють розмаїті проекти, надають різнобічну допомогу співвітчизникам, які живуть у Туреччині. З радістю відзначають
українські державні та релігійні свята. Всесвітній день вишиванки — одне з них.
Цьогорічного травня Віта Михайлова разом з учнями суботньої школи, дорослими учасниками «Української родини»
у вишиванках пройшла центральними вулицями Анталії.
Наші співвітчизники завітали до
консульства України, яке відто-

ПОГОДА НА ЗАВТРА

За здоров’ям —
без вікових рамок
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
СПОРТИВНІ ТРАДИЦІЇ. У селищі Степанівка Сумського району, яке нещодавно стало центром об’єднаної територіальної
громади, поряд зі стадіоном відкрили майданчик зі штучним покриттям розміром 42 на 22 метри.
Відтепер місцеві любителі спорту мають змогу для повноцінних занять улюбленими видами спорту і насамперед футболом.
Одразу ж після новосілля відбулися перші матчі в межах двох
турнірів: серед команд юнаків 2006 року народження і молодших, а також 50 років і старших. В обох перемогу святкували
господарі, яким допомогли і рідні стіни, і вболівальники. Серед
юних футболістів переможцем стала команда першої Степанівської школи, а серед ветеранів — місцевий «Хлібодар».
Степанівка має давні спортивні традиції. Крім того, що тут
культивують здоровий спосіб життя, селище — мала батьківщина відомих спортсменів: дворазового олімпійського чемпіона із
греблі на байдарках і каное Олександра Шапаренка та колишнього гравця київського «Динамо» і збірної України з футболу
Олега Гусєва.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від
02.04.2019 №60/12-р/к у справі №116/60/59-рп/к.18 про вчинення ТОВ
«СТРОЙ- КОРПОРЕЙТ» (40725243) та ПП «ЛАДАБУДСЕРВІС» (33495898)
порушення, яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист
економічної конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «СТРОЙКОРПОРЕЙТ» — 68 тис. грн. ПП «ЛАДАБУДСЕРВІС» — 68 тис. грн.
З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

співчуття
Колектив Національного заслуженого академічного ансамблю
танцю України імені Павла Вірського, Національна хореографічна
спілка України глибоко сумують з приводу смерті Радника Президента України, директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, колишнього Міністра культури України, віце-президента Академії мистецтв України
БОГУЦЬКОГО Юрія Петровича
і висловлюють щирі співчуття сім’ї покійного.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 69786
Загальний тираж за травень 305 959

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

оголошення
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