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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДОНАЛЬД ТРАМП:
	 «Вважаю,	що	

Німеччина	
ставить	себе	у	
дуже	невигідне	

становище,	коли	
50,	60	або	навіть	
70%	енергоносіїв	
їй	постачатиме	

Росія».

Від	РФ	вимагають	
виконання	ухвал	

КРІЗЬ СТІНУ. «Російська Федерація повинна виконати рішен-
ня, видані двома окремими судовими органами в межах системи 
ООН. Перша ухвала від 2017 року, оголошена Міжнародним су-
дом ООН, — Російська Федерація має скасувати заборону діяль-
ності меджлісу. Друга, оголошена у травні цього року Міжнарод-
ним трибуналом ООН з морського права, — негайно звільнити 
24 членів українських екіпажів і військово-морські кораблі, захо-
плені торік у листопаді біля Керченської протоки», — заявила на 
презентації Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 
лютого — 15 травня 2019 року голова моніторингової місії ООН з 
прав людини в України Фіона Фрейзер.

Голова моніторингової місії ООН закликала Російську Федера-
цію як окупаційну державу в Криму дотримуватися зобов’язань 
відповідно до міжнародних стандартів прав людини та міжнарод-
ного гуманітарного права. «Це серед іншого означає незастосу-
вання свого законодавства у Криму, забезпечення гуманного по-
водження з усіма затриманими, свободу віросповідання усім гру-
пам вірян», — цитує Укрінформ слова фахівця.

103,7 млрд грн, 
1,9 млрд доларів і 41 млн євро залучив 

у січні — травні Мінфін до держбюджету 
на аукціонах з розміщення ОВДП 

ГАРЯЧА ТЕМА. Чому	для	більшості	родин	оздоровлення	дитини	
влітку	стало	розкішшю?

А літо усміхнеться  
не до всіх…

Президент США про вивчення можливості 
запровадження санкцій проти проєкту побудови 
«Північного потоку-2» у Балтійському морі
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Активістки з великим 
професійним досвідом здатні 
реалізовувати програмні 
цілі для європейського і 
євроатлантичного шляху

РАЗОМ

Cумна статистика смертності 
під колесами потягів змусила 
керівництво Укрзалізниці 
встановити безпечні переходи через 
колії за європейським зразком
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Уряд допоможе переселенцям отримати гідне житло
СОЦПОЛІТИКА. Кабінет Міні-

стрів затвердив розподіл субвен-
ції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на виплату грошо-
вої компенсації за житло внутріш-
ньо переміщеним особам, які захи-
щали незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність нашої дер-
жави, на загальну суму 24,9 міль-
йона гривень. А також сім’ям учас-
ників бойових дій на території ін-
ших держав і особам з інвалідніс-

тю I—II груп із числа учасників бо-
йових дій на території інших дер-
жав на загальну суму 199,8 мільйо-
на гривень. 

«Таке рішення дасть змогу нада-
ти цим людям кошти на придбан-
ня 24 квартир. Хочу звернути ува-
гу, що з ініціативи Міністерства у 
справах ветеранів, оприлюдненої 
на минулому засіданні Кабміну, 
підтриманої Міноборони, і відповід-
но до рішення уряду буде спрямо-

вано ще майже 40 мільйонів гри-
вень на цю програму. Тобто 36 
учасників бойових дій із числа вну-
трішньо переміщених осіб отрима-
ють кошти на придбання житла», 
— прокоментував урядове рішення 
міністр соціальної політики Андрій 
Рева.  Він додав, що в цьому роз-
порядженні передбачено спряму-
вати 200 мільйонів гривень на за-
безпечення житлом учасників бо-
йових дій на території інших дер-

жав. Ця програма чинна вже два 
роки.

«Торік було спрямовано 200 
мільйонів гривень, і цього року 
— стільки само. А це дасть змогу 
отримати житло 165 людям з інва-
лідністю — учасникам бойових дій 
на території інших країн. Вони вже 
понад 30 років перебувають у чер-
зі на поліпшення житлових умов. І 
ці умови врешті поліпшаться», — 
продовжив урядовець.

Міністр акцентував на тому, що 
кошти спрямовують не у невизна-
ченому напрямі, а безпосередньо 
до людей, повідомляє пресслуж-
ба Міністерства соціальної полі-
тики. «Не чиновники купувати-
муть людям житло або щось бу-
дуватимуть, а працюватиме прин-
цип «гроші ходять за людиною», 
який реалізовано в цьому розпо-
рядженні повною мірою», — резю-
мував Андрій Рева.
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 травня 2019 р. № 490 
Київ

Про затвердження Порядку проведення 
огляду оборонно-промислового комплексу
Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про національну безпе-

ку України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок проведення огляду оборонно-промислового комплексу, 

що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 490
ПОРЯДОК 

проведення огляду оборонно-промислового комплексу 
1. Цей Порядок визначає механізм проведення Мінекономрозвитку огляду обо-

ронно-промислового комплексу.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
виробничі сегменти оборонно-промислового комплексу — сукупність під-

приємств оборонної промисловості, що провадять діяльність, пов’язану із 
створенням, виробництвом та забезпеченням інших стадій життєвого циклу 
авіаційної техніки, спеціальних засобів (у тому числі засобів протиповітряної 
оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв’язку), броне-
танкової техніки (включаючи автомобільну техніку, інженерне та спеціальне 
озброєння), високоточної зброї та боєприпасів, а також кораблебудуванням;

спроможності оборонно-промислового комплексу — здатність підпри-
ємств, установ та організацій промисловості та науки виконувати завдання із 
задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, вій-
ськовій та спеціальній техніці;

система управління оборонно-промисловим комплексом — сукупність 
суб’єктів управління об’єктами державної власності оборонно-промислово-
го комплексу, які забезпечують виконання завдань з реформування та роз-
витку оборонно-промислового комплексу, що відповідають цілям військово-
промислової політики. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про на-
ціональну безпеку України».

3. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться Мінекономроз-
витку за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке вводить-
ся в дію указом Президента України, в ході комплексного огляду сектору без-
пеки і оборони або як окремий огляд. 

4. Метою проведення огляду оборонно-промислового комплексу є оцінка 
стану і спроможностей, а також готовності оборонно-промислового комплек-
су до задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпа-
сах, військовій та спеціальній техніці з урахуванням актуальних воєнно-полі-
тичних загроз і викликів.

5. Завданнями огляду оборонно-промислового комплексу є:
1) оцінка рівня інституційної сформованості системи управління оборон-

но-промисловим комплексом;
2) оцінка стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комп-

лексу;
3) комплексний огляд спроможностей та готовності оборонно-промисло-

вого комплексу.
6. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться за принципами:
1) дотримання вимог законодавства;
2) централізація управління;
3) об’єктивність;
4) системність;
5) наукова обґрунтованість та використання світового досвіду.
7. Загальне керівництво оглядом оборонно-промислового комплексу здій-

снює Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розви-
тку і торгівлі.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і 
торгівлі:

затверджує план заходів з проведення огляду оборонно-промислового 
комплексу (далі — план заходів), про що інформує Кабінет Міністрів України;

розглядає матеріали, підготовлені Міжвідомчою робочою групою з питань 
проведення огляду оборонно-промислового комплексу (далі — Міжвідомча 
робоча група); 

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Міжвідомчою 
робочою групою;

подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект звіту 
про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу для 
попереднього схвалення.

8. Для здійснення заходів з проведення огляду оборонно-промислового 
комплексу за рішенням Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра 
економічного розвитку і торгівлі утворюється Міжвідомча робоча група, яку 
очолює заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

До складу Міжвідомчої робочої групи входять представники (на рівні ке-
рівників самостійних структурних підрозділів) Міноборони, Мінфіну, МВС, 
Національної поліції, Головного управління Національної гвардії, Адміністра-
ції Держприкордонслужби, ДСНС, ДМС, Адміністрації Держспецзв’язку, а та-
кож за згодою представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших дер-
жавних органів, Укроборонпрому, суб’єктів господарювання незалежно від 
форми власності, експерти.

Положення про Міжвідомчу робочу групу та її персональний склад затвер-
джуються Першим віце-прем’єр-міністром України — Міністром економічно-
го розвитку і торгівлі.

9. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться відповідно до 
плану заходів, в якому визначаються етапи, завдання, ресурсне забезпечен-
ня, строки проведення, відповідальні за виконання та очікувані результати 
здійснення відповідних заходів.

10. Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться за такими ета-
пами:

1) організаційно-підготовчий;
2) основний;
3) заключний.
11. Організаційно-підготовчий етап розпочинається після прийняття Ра-

дою національної безпеки і оборони України рішення щодо проведення огля-

ду оборонно-промислового комплексу, яке вводиться в дію указом Прези-
дента України.

Під час організаційно-підготовчого етапу Міжвідомча робоча група:
вивчає та аналізує відповідну нормативно-правову базу та світовий досвід;
організовує проведення конференцій, семінарів, нарад тощо;
розробляє та подає Першому віце-прем’єр-міністру України — Міністру 

економічного розвитку і торгівлі для затвердження план заходів.
12. Під час основного етапу Міжвідомча робоча група відповідно до пла-

ну заходів:
1) проводить оцінку рівня інституційної сформованості системи управлін-

ня оборонно-промисловим комплексом, що передбачає:
оцінку ефективності взаємодії центральних органів виконавчої влади та 

інших державних органів у рамках реалізації державної військово-промис-
лової політики;

аналіз ефективності управління підприємствами оборонно-промислового 
комплексу та розпорядження їх активами;

огляд структури оборонно-промислового комплексу;
оцінку ефективності взаємодії державного та приватного секторів оборон-

ної промисловості;
оцінку рівня кадрового забезпечення;
2) проводить комплексний огляд спроможностей оборонно-промислово-

го комплексу, оцінку стану ресурсного забезпечення оборонно-промислово-
го комплексу, що передбачає:

аналіз фінансово-господарської діяльності та стану основних фондів під-
приємств оборонно-промислового комплексу за виробничими сегментами 
оборонно-промислового комплексу;

аналіз динаміки виробництва озброєння, боєприпасів, військової та спеці-
альної техніки протягом періоду, який охоплює три роки, що передують року 
проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

аналіз структури імпорту продукції військового призначення та подвійного 
використання протягом періоду, який охоплює три роки, що передують року 
проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

аналіз потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, вій-
ськовій та спеціальній техніці та можливостей їх задоволення за рахунок 
власного виробництва та імпорту;

аналіз структури експорту продукції військового призначення та подвійно-
го використання протягом періоду, який охоплює три роки, що передують ро-
ку проведення огляду оборонно-промислового комплексу;

оцінку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу;
3) визначає готовність оборонно-промислового комплексу до задоволен-

ня потреб сектору безпеки і оборони, що передбачає:
визначення показників спроможностей оборонно-промислового комплек-

су, необхідних для задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєн-
ні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці; 

визначення ресурсної потреби, достатньої для забезпечення ефективно-
го функціонування та сталого розвитку оборонно-промислового комплексу;

визначення додаткових ресурсних потреб, що можуть бути задоволені за 
рахунок іноземного капіталу;

визначення цілей та пріоритетів розвитку за кожним виробничим сегмен-
том оборонно-промислового комплексу (в тому числі проектів, що можуть 
бути реалізовані за рахунок державно-приватного партнерства та/або учас-
ті іноземних інвесторів);

формування цілей та завдань для досягнення необхідних спроможностей 
оборонно-промислового комплексу;

формування перспективної системи управління оборонно-промисловим 
комплексом.

13. Заключний етап огляду оборонно-промислового комплексу включає 
узагальнення результатів виконання Міжвідомчою робочою групою плану за-
ходів, підготовку та подання Мінекономрозвитку проекту звіту про результа-
ти проведення огляду оборонно-промислового комплексу для розгляду Кабі-
нетом Міністрів України. 

Після попереднього схвалення Кабінетом Міністрів України зазначеного 
звіту Мінекономрозвитку вносить його до Ради національної безпеки і оборо-
ни України для розгляду і затвердження.

14. Науково-методичне забезпечення проведення огляду оборонно-про-
мислового комплексу здійснюється Державним науково-дослідним інститу-
том інформатизації та моделювання економіки.

15. Інформування громадськості про хід проведення огляду оборонно-промис-
лового комплексу здійснюється через засоби масової інформації та офіційний 
веб-сайт Мінекономрозвитку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 червня 2019 р. № 488 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 7 жовтня 2015 р. № 815

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 815 

«Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства «Українська за-
лізниця» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2719; 2016 р., № 45, ст. 1642, 
№ 63, ст. 2134) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 5 червня 2019 р. № 488

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету  

Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 815
1. У назві постанови слово «публічного» виключити.
2. У пункті 1 слово «публічного» виключити, а слово «сім» замінити словом 

«вісім».
3. У пункті 2 слово «публічного» виключити.
4. У додатку до постанови:
1) у назві додатка слово «публічного» виключити;
2) ввести до складу правління АТ «Укрзалізниця» Юрика Івана Івановича, Целе-

євського Марчіна, Буреша Франтішека, Кушніра Сергія Івановича;
3) вивести із складу правління АТ «Укрзалізниця» Василевського Іренеуша Ста-

ніслава, Залєсного Марека Роберта, припинивши відповідно до пункту 5 части-
ни першої статті 41 Кодексу законів про працю України їх повноваження як чле-
нів правління.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 409-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1  
(у формі обміну листами) між Урядом 
України та Європейською Комісією,  

яка діє від імені Європейського Союзу,  
до Угоди про фінансування «Щорічної 

програми дій з ядерної безпеки  
2011 року — частина II»

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між Урядом 
України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу, до Уго-
ди про фінансування «Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року — час-
тина II».

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Додатко-
ву угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 410-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
із відзначення 23-ї річниці  

Конституції України
1. Затвердити план заходів із відзначення 23-ї річниці Конституції України, що 

додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та 

Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим 
розпорядженням плану заходів у межах бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
 від 12 червня 2019 р. № 410-р

ПЛАН 
заходів із відзначення 23-ї річниці Конституції України

1. Забезпечити організацію та проведення:
1) у м. Києві, інших населених пунктах урочистостей за участю представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів 
України, громадськості.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  28 червня;
2) покладання квітів до пам’ятника автору першої української Конституції геть-

ману Пилипу Орлику у м. Києві, до пам’ятників і пам’ятних знаків видатним діячам 
українського державотворення в інших населених пунктах.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  28 червня;
3) у військових частинах, закладах освіти, культури, закладах для дітей та мо-

лоді інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних захо-
дів, спрямованих на поширення знань про історію конституціоналізму, формуван-
ня правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основно-
го закону України, роз’яснення значення норм Конституції України, зокрема щодо 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

  Міноборони, Мінмолодьспорт, Мінкультури, МОН, 
  Укрдержархів, обласні та Київська міська 
  держадміністрації.
  Червень;
4) сприяння ініціативам громадськості, спрямованим на зміцнення національної 

єдності, підтвердження європейської ідентичності Українського народу і незворот-
ності європейського та євроатлантичного курсу України.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  Червень — липень;
5) закордонними дипломатичними установами України заходів за участю укра-

їнської громадськості за кордоном з нагоди 23-ї річниці Конституції України.
  МЗС.
  Червень — липень.
2. Організувати роботу із забезпечення охорони громадського порядку та без-

пеки дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів, пов’язаних з органі-
зацією та відзначенням 23-ї річниці Конституції України.

  МВС, Національна поліція.
  Червень — липень.
3. Сприяти анонсуванню і широкому висвітленню у засобах масової інформації 

заходів, пов’язаних із організацією та відзначенням 23-ї річниці Конституції Укра-
їни.

  Держкомтелерадіо, 
  ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  

  (за згодою).
  Червень — липень.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 червня 2019 р. № 375-р 
Київ

Про передачу нерухомого майна  
у спільну власність  

територіальних громад Петрівського району
Передати будівлю і споруди (реєстраційний номер 1156169735249) по вул. Цен-

тральній, 43, у смт Петрове (Кіровоградська область), що розміщені на земель-
ній ділянці площею 0,1438 гектара (кадастровий номер 3524955100:50:094:0010), 
у спільну власність територіальних громад Петрівського району.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійо-

вич, який народився 25 квітня 1990 року, зареєстро-
ваний за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 
25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, яке  від-
будеться 24.06.2019 року о 10 годині 30 хвилин в за-
лі судових засідань № 131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 21 червня 2019 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 608, обвинуваченого Баранова Леоніда Віталійовича, 24 лютого 1982 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження № 22014000000000282, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2014 року, за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 
1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Сидоров Є. В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/362/2019 відносно Филиппова С. А. та Ісаєва 
С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 
21.06.2019 року о 09:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бугіль В. В.
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оголошення
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення  

Повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 356658 Офісне приміщення № 4, заг. пл. 53,9 кв. м. за адресою: Київська 
обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, просп. Мазепи Івана, буд. 12

Початкова ціна продажу 696 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 6960,00 грн.
Лот № 356660 Житловий будинок, заг. пл. 641,4 кв. м. та земельна ділянка, 

К/Н:3223187700:04:005:0002, заг. пл. 0,25 га, за адресою: Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Нові Безрадичі, вул. Піщана, буд. 1-в, 

Початкова ціна продажу 4 705 106,22 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір га-
рантійного внеску 470 510,62 грн.

Лот № 356662 Нежилі приміщення № 1, 2, 3 (групи приміщень №153 (ЛІТЕРА А) за 
адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10, заг. пл. 51,6 кв. м. 

Початкова ціна продажу 1 260 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 126 000,00 грн.
Лот № 356663 Нежилі підвальні приміщення (в літ.Б) загальною площею — 175,9 

кв. м та нежилі приміщення (в літ. Б): № 4 - І-го поверху, № 6 - ІІ-го поверху, №8 — ІІІ-
го поверху заг.пл. — 769,3 кв. м) за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, буд. 3/34, заг. 
пл.175,9/769,3 кв. м

Початкова ціна продажу 17 748 535,49 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 1 774 853,55  грн.

  Лот № 356665 Квартири № 123 (55,9 кв. м), квартира № 133 (55,5 кв. м), № 134 
(71,0 кв. м),  №159 (68,5 кв. м), №166 (68,4 кв. м), № 168 (68,5 кв. м), № 169 (45,2 кв. м), 
№ 172 (70,7 кв. м), № 196 (77 кв. м) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,  
с. Чубинське, вул. Погребняка, буд. 14, заг. пл. 559,8 кв. м

Початкова ціна продажу 3 476 379,20 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
347 637,92 грн.

Лот № 356670 Квартира № 4 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, заг. пл. 602,9 кв. м

Початкова ціна продажу 3 656 056,25 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
365 605,63 грн.

Лот № 356668 Квартира № 1 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, заг. пл. 392,9 кв. м

Початкова ціна продажу 2 532 240,40 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
253 224,04 грн.

Лот № 356669 Квартира № 6 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул.Старокиївська, буд. 138, заг. пл. 392 кв. м

Початкова ціна продажу 2 532 490,15 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
253 249,02  грн.

Лот № 356671 Квартира № 3 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, заг. пл. 613,5 кв. м

Початкова ціна продажу 3 726 265,54 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
372 626,55 грн.

Лот № 356672 Квартира № 5 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд.138, заг. пл. 472,8 кв. м

Початкова ціна продажу 3 028 232,19 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
302 823,22 грн.

Лот № 356673 Квартира № 2 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд.138, заг. пл. 471,6 кв. м

Початкова ціна продажу 3 018 179,74 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
301 817,97 грн.

Лот № 356674 Квартира № 5 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 140, заг. пл. 517,6 кв. м

Початкова ціна продажу  3 156 552,54 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
315 655,25  грн.

Лот № 356676 Квартира № 4, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40,4 кв. м

Початкова ціна продажу 149 448,45 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
14 944,85 грн.

Лот № 356677 Квартира № 6, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47,7 кв. м

Початкова ціна продажу 173 012,10 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 301,21 грн.

Лот № 356679 Квартира № 7, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 46,9 кв. м

Початкова ціна продажу 177 573,19  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 757,32 грн.

Лот № 356680 Квартира № 9, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 40,1 кв. м

Початкова ціна продажу 155 141,15 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 514,12 грн.

Лот № 356681 Квартира № 10, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд.11-а, заг. пл. 40,8 кв. м

Початкова ціна продажу 156 809,22 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
15 680,92 грн.

Лот № 356682 Квартира № 11, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,6 кв. м

Початкова ціна продажу 304 231,17 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 423,12 грн.

Лот № 356683 Квартира № 12, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47,5 кв. м

Початкова ціна продажу 180 021,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 002,10 грн.

Лот № 356684 Квартира № 13, в житловому будинку  за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 46,8 кв. м

Початкова ціна продажу 177 095,36 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 709,54 грн.

Лот № 356685 Квартира № 15, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40 кв. м

Початкова ціна продажу 154 663,32 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 466,33 грн.

Лот № 356686 Квартира № 16, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40,7 кв. м

Початкова ціна продажу 157 588,95 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 758,90 грн.

Лот № 356688 Квартира № 17, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 76 кв. м

Початкова ціна продажу 305 723,31 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 572,33 грн.

Лот № 356691 Квартира № 18, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47 кв. м

Початкова ціна продажу 178 051,02  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 805,10 грн.

Лот № 356692 Квартира № 19, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47,5 кв. м

Початкова ціна продажу 180 021,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 002,10 грн.

Лот № 356693 Квартира № 20, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,2 кв. м

Початкова ціна продажу 302 739,03 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 273,90 грн.

Лот № 356694 Квартира № 21, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 41,2 кв. м

Початкова ціна продажу 158 301,36 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 830,14 грн.

Лот № 356695 Квартира № 22, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 41 кв. м

Початкова ціна продажу 157 764,88  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 776,49 грн.

Лот № 356696 Квартира № 23, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 75,5 кв. м

Початкова ціна продажу 304 172,52 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 417,25 грн.

Лот № 356697 Квартира № 24, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 46,8 кв. м

Початкова ціна продажу 177 095,36 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 709,54  грн.

Лот № 356698 Квартира № 25, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47,6 кв. м

Початкова ціна продажу 180 498,83 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 049,88  грн.

Лот № 356700 Квартира № 26, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 76,5 кв. м

Початкова ціна продажу 307 693,28 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
30 769,33 грн.

Лот № 356701 Квартира № 27, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40,4 кв. м

Початкова ціна продажу 156 155,45 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 615,55 грн.

Лот № 356702 Квартира № 28, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 41 кв. м

Початкова ціна продажу 157 764,88 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 776,49 грн.

Лот № 356703 Квартира № 29, в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 76,4 кв. м

Початкова ціна продажу 307 215,44 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 721,54 грн.

Лот № 356704 Квартира № 30 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47,1 кв. м

Початкова ціна продажу 178 528,86 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 852,87  грн.

Лот № 356705 Квартира № 31 в житловому будинку за адресою: Київська обл. Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47,5 кв. м

Початкова ціна продажу 180 021,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 002,10 грн.

Лот № 356706 Квартира № 32 в житловому будинку  за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,5 кв. м

Початкова ціна продажу 304 172,52  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 417,25  грн.

Лот № 356707 Квартира № 33 в житловому будинку  за адресою: Київська обл.,  Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40,7 кв. м

Початкова ціна продажу 157 588,95  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 758,90 грн.

Лот № 356708 Квартира № 34 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 41,4 кв. м

Початкова ціна продажу 158 837,83 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 883,78 грн.

Лот № 356709 Квартира № 35 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,9 кв. м

Початкова ціна продажу 305 245,47 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 524,55  грн.

Лот № 356710 Квартира № 36 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 46,7 кв. м

Початкова ціна продажу 183 743,72 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 374,37 грн.

Лот № 356711 Квартира № 37 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 47,5 кв. м

Початкова ціна продажу 180 021,00  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
18 002,10 грн.

Лот № 356712 Квартира № 38 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,8 кв. м

Початкова ціна продажу 305 186,83 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 518,68 грн.

Лот № 356714 Квартира № 39 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 40,6 кв. м

Початкова ціна продажу 157 111,12 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 711,11 грн.

Лот № 356716 Квартира № 40 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 41,2 кв. м

Початкова ціна продажу 158 301,36 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 830,14 грн.

Лот № 356719 Квартира № 41 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд. 11-а, заг. пл. 75,9 кв. м

Початкова ціна продажу 305 245,47 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 524,55 грн.

Лот № 356721 Квартира № 42 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47 кв. м

Початкова ціна продажу 178 051,02 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 805,10 грн.

Лот № 356723 Квартира № 43 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47,1 кв. м

Початкова ціна продажу  178 528,86 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 852,89 грн.

Лот № 356726 Квартира № 44 в житловому будинку за адресою: Київська обл., 
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Комсомольська, буд.11-а,  заг. пл. 75,2 кв. м

Початкова ціна продажу 302 739,03  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 273,90  грн.

Лот № 356727 Квартира № 45 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 40,8 кв. м

Початкова ціна продажу 156 809,22 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 680,92 грн.

Лот № 356728 Квартира № 46 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 40,8 кв. м

Початкова ціна продажу 156 809,22 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 680,92 грн.

Лот № 356713 Квартира № 47 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 74,6 кв. м

Початкова ціна продажу  300 710,41 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
30 071,04 грн.

Лот № 356715 Квартира № 48 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47 кв. м

Початкова ціна продажу 178 051,02  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 805,10 грн.

Лот № 356717 Квартира № 49 в житловому будинку за адресою: Київська обл., Бо-
гуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47 кв. м

Початкова ціна продажу 170 505,65 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 050,57 грн.

Лот № 356718 Квартира № 50 в житловому будинку  за адресою: Київська обл., 
Богуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 74,9 кв. м

Початкова ціна продажу 287 891,53 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
28 789,15  грн.

Лот № 356720 Квартира № 51 в житловому будинку за адресою: Київська обл., 
Богуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 40,9  кв. м

Початкова ціна продажу 150 160,86  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 016,09 грн.

Лот № 356722 Квартира № 52 в житловому будинку за адресою: Київська обл., 
Богуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 41,1  кв. м

Початкова ціна продажу 151 116,52  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
15 111,65 грн.

Лот № 356724 Квартира № 54 в житловому будинку за адресою: Київська обл., 
Богуславський р-н,  м. Богуслав,  вул. Комсомольська, буд. 11-а,  заг. пл. 47,2  кв. м

Початкова ціна продажу 171 042,13  грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
17 104,21  грн.

Лот № 356725 Земельна ділянка, к/н 3223187700:04:005:0001, цільове призначен-
ня: для ведення особистого селянськ. госп-а   за адресою: Київська обл., Обухівський 
р-н,  с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезрадичівська,  заг. пл. 0,2311 га

Початкова ціна продажу 410 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску  
41 000,00 грн.

Аукціон відбудеться 15.07.2019 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 оприлюднен-
ня інформації до 9:00 10.07.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 10.07.2019 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, 044-594-11-09.

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

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна  

Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А-2, загальною площею 13,9 кв. м, яка складається з при-
міщень першого поверху: №№ 54, 55, у загальнобудинковому користуванні: приміщення 27, 53 площею 79,1 кв. м, за адре-
сою: вулиця Слобожанська (Леніна), будинок 21-А, місто Старобільськ, Луганська область.

Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки для розрахунку орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 червня 2019 р.
Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціа-
лізацією в межах цього напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин  
облдержадміністрації конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 розділу ІІ Положення. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних докумен-
тів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, пл. 
Перемоги, буд. 2, каб. 101. Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації 05 
липня 2019 року о 14.00 за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для довідок: 2-55-00.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна)  

ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL22N04765-GL22N04788  
(24 лоти),
GL22N04798-GL22N04806  
(9 лотів)

Короткий опис активів 
в лотах

Нерухомість  
та земельні ділянки

Електронна адреса  
для доступу  
до відкритих торгів  
(аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих  
торгів (аукціону)

02.07.2019 року

Час проведення  
відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42877-asset-sell-id-201316
http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42881-asset-sell-id-201325

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., 
зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілійський ра-
йон, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв.31, тимчасово прожи-
вала за адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв.126 
необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
26.06.2019 року о 15 годині 00 хвилин, за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань № 229. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

У зв’язку з втратою оригіналу свідоцтва 
про реєстрацію Представництва фірми 

«ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА» АД 
(«ІДЕАЛ СТАНДАРТ-ВІДІМА» АД), 

республіка Болгарія, свідоцтво про реєстрацію 
Представництва «ІДЕАЛ СТАНДАРТ-ВІДІМА» АД 

(ідентифікаційний код 26476160), 
видане Міністерством економіки та з питань 
європейської інтеграції України за № ПІ-3237 
від 7 квітня 2005 року, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на понтон, бортовий номер ЧРК 0146 К 

на ім’я  Тарабан Максим Анатолійович 

вважати недійсним.

Втрачені документи 
«Свідоцтво про спадщину», видане 3-ю 
Харківською нотаріальною конторою 

01 лютого 1988 р. за №1-282, 
видане на ім’я Фесенка Віктора 
Сергійовича, 13.06.1938 р.н., 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на ім’я Старцева Олександра 

Олексійовича на моторний човен 

«Прогресс-2», реєстраційний номер 

УКА-2533-к вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці померлої 
23 листопада 2018 року Федорової 
Валентини Борисівни 06 вересня 
1932 року народження. Нотаріус 
Мальченко Тетяна Вільленівна,  

тел. (044) 4832623.

Втрачені свідоцтва на право власності 
та право плавання під Державним прапо-

ром на судно «Аzurе» 
№ US-ЕТW93393І809, бортовий 

номер UА 5272 KV, власник Шапіро 
Станіслав Олександрович 

вважати недійсними.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

27..32
14..19

29..34
13..18

27..32
14..19

29..34
17..22

27..32
14..19

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +27 +32 Черкаська +14 +19 +27 +32
Житомирська +14 +19 +27 +32 Кіровоградська +14 +19 +27 +32
Чернігівська +14 +19 +27 +32 Полтавська +14 +19 +27 +32
Сумська +14 +19 +27 +32 Дніпропетровська +14 +19 +29 +34
Закарпатська +14 +19 +28 +33 Одеська +19 +24 +29 +34
Рівненська +14 +19 +27 +32 Миколаївська +17 +22 +29 +34
Львівська +14 +19 +27 +32 Херсонська +17 +22 +29 +34
Івано-Франківська +14 +19 +27 +32 Запорізька +16 +21 +29 +34
Волинська +14 +19 +27 +32 Харківська +13 +18 +29 +34
Хмельницька +14 +19 +27 +32 Донецька +13 +18 +29 +34
Чернівецька +14 +19 +27 +32 Луганська +13 +18 +27 +32
Тернопільська +14 +19 +27 +32 Крим +17 +22 +29 +34
Вінницька +14 +19 +27 +32 Київ +17 +19  +29 +31

Укргiдрометцентр

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

СУЧАСНЕ МИНУЛЕ. У Ні-
кольському районі Донеччи-
ни відбувся вже традиційний іс-
торико-культурний фестиваль 
«Дике поле. Шлях до Європи». 
Місцем проведення цікавого 
багатолюдного дійства, як і ра-
ніше, стала дуже знакова для 
краю територія охоронної зо-
ни Українського степового при-
родного заповідника «Кам’яні 
могили». Адже саме це урочи-
ще дуже цінне в історико-ар-
хеологічній спадщині, у всі ми-
нулі часи воно було культовим 
для представників стародав-
ніх культур і цивілізацій, які тут 
мешкали. 

Однією з цікавинок фести-
валю став своєрідний екскурс: 
усім присутнім запропонували 
пізнавальну реконструкцію іс-
торії України різних історичних 
періодів: від скіфської, княжої 
та козацької діб аж до доби від-
родження незалежності Украї-
ни та гібридної війни. Гості свя-
та стали свідками показових 
виступів клубів реконструкто-
рів, національних традиційних 

козацьких змагань, презента-
цій старовинних страв, верніса-
жу та майстер-класів з декора-
тивно-вжиткового мистецтва. 
Усі охочі отримали змогу поди-
витися захопливе кінне шоу та 
фестиваль повітряних зміїв, по-
бувати на концерті найкращих 
музичних колективів та вико-
навців Донеччини і запрошених 
артистів, вечірньому показі про-
сто неба сучасних українських 
фільмів. 

За словами заступника голо-
ви Донецької обласної держав-
ної адміністрації Ігоря Стокоза, 
історико-культурне дійство — 
один із заходів, спрямованих на 
вивчення і збереження справж-
ньої історії й культурних тради-
цій, а також зміцнення багато-
національної єдності Донбасу. 

«На фестивалі присутні пред-
ставники майже всіх національ-
ностей, які живуть на території 
Донецької області. Сподіваюся, 
цей традиційний захід тривати-
ме й і у майбутньому, демон-
струючи, що на прифронтовій 
Донеччині, попри цей статус, 
дбають про подальший розви-
ток, не забуваючи свої історію 
та традиції», — каже він.

Ритміка, пластика і політ фантазії
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

СУЧАСНІ ТАНЦІ. Десяти-
річна Ольга Степанець, вихо-
ванка черкаського позашкіль-
ного навчального закладу 
«Багатопрофільний молодіж-
ний центр», знає про сучасну 
хореографію багато. Попри 
юний вік, дівчинка завдяки 
педагогам, зокрема настав-
ниці вікторії Сухенко, оволо-
діла тим стилем танцю, яко-
му притаманні ритміка, плас-
тика, чіткість рухів під акту-
альну музику. Цей напрям не 
можна порівнювати з жодним 
із відомих стилів сучасних 
танців, приміром джазом, хіп-
хопом, модерном, бальною 
хореографією, брейкдансом 

та ін. Сучасні танці відобража-
ють буквально всі ідеї й мож-
ливості танцюриста на сце-
ні. Це блискуче вдається Олі, 
яка цими днями одержала ди-
плом і звання «Фіналіст всеу-
країнської премії «Диво-дити-
на 2019», її нагородили тре-
тьою премією і подарунками. 

Про здібності вихованки, 
яка впродовж чотирьох років 
займається в народному ху-
дожньому танцювальному ко-
лективі «вікторія», її керівник 
вікторія Сухенко може роз-
повідати довго. Однак най-
краще розкажуть перемоги в 
конкурсах і змаганнях. Примі-
ром, торік юна танцівниця бу-
ла серед перших у Міжнарод-
ному онлайн-конкурсі-фес-
тивалі Golden time (Лондон), 

у якому взяли участь 17 кра-
їн. Серед 700 хореографічних 
номерів, заявлених на кон-
курс, «Лісову німфу» талано-
витої вихованки визнали най-
кращою.

Недавно як фіналістка все-
української премії «Диво-ди-
тина 2019» Оля відвідала уро-
чисту церемонію вручення на-
городи в Києві. Цьогоріч учас-
никами заходу стали понад 
1000 талановитих та обдаро-
ваних дітей з усіх областей 
України. Премію вручали ді-
тям, які мають досягнення в 
мистецтві, спорті, науці, во-
лодіють унікальними розумо-
вими або фізичними здібнос-
тями та дітям-рятівникам на 
основі експертної оцінки у 
встановлених номінаціях.
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До Європи  
через Дике поле

На фестивалі кожен міг знайти собі справу за власним 
уподобанням

Юна танцівниця  
Оля Степанець мріє  
про нові перемоги

Голосіївська РДА в місті Києві 

запрошує Шила Олега Михайловича на Комісію 

з питань захисту прав дитини, де розглядатиметься 

питання про визначення місця проживання малолітньої 2012 р. н.  

Засідання відбудеться 18.06.2019 р. 

о 15:00 в приміщенні Голосіївської РДА: 

м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб. № 415.
Оголошення

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL6N02870-GL3N02929 (60 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

30.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42945-asset-sell-id-201794

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL8N03430; GL8N03429
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до  
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

09.07.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42888-asset-sell-id-201367,  
42890-asset-sell-id-201373

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської облас-
ті: частина нежитлової будівлі літ. А-2, загальною площею 13,9 кв. м, 
яка складається з приміщень першого поверху: №№ 54, 55, у загаль-
нобудинковому користуванні: приміщення 27, 53 площею 79,1 кв. м,  
за адресою: вулиця Слобожанська (Леніна), будинок 21-А, місто Ста-
робільськ, Луганська область, терміном на 35 місяців, мета викорис-
тання – з урахуванням вимог чинного законодавства, призначення 
та характеристики (балансоутримувач – Комунальне підприємство  
«Луганська обласна «Фармація Північ»). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідно-
го майна приймаються протягом 10 робочих днів з моменту опублі-
кування оголошення за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги,  
буд. 2, каб. 101, тел. 2-55-00. 

 оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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