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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Володимир ГроЙСмАН: 
«Будувати фонтани  

і висаджувати дерева, 
як роблять деякі 
керівники, — це 

потрібно. Але так 
само потрібно 

дбати і про 
глобальні речі».

Захоплені РФ 
українські моряки — 
військовополонені

ПІДТРИМКА. У Парламентській асамблеї Організації з безпе-
ки і співробітництва в Європі визнали захоплених Росією україн-
ських моряків військовополоненими. Про це йдеться в ухваленій 
резолюції, опублікованій на сайті асамблеї. В документі зазначе-
но, що Парламентська асамблея ОБСЄ знову заявляє про свою 
повну повагу до суверенітету, політичної незалежності, єдності і 
територіальної цілісності України в її визнаних на міжнародному 
рівні кордонах, які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто 
Севастополь і морські райони. Парламентська асамблея реко-
мендує чинному голові ОБСЄ, інституціям ОБСЄ та державам-
учасникам використати всі наявні інструменти для забезпечен-
ня невідкладного і беззастережного звільнення українських вій-
ськовополонених, яких утримує Росія в ув’язненні, а також захо-
плених суден. Асамблея настійно закликає РФ надавати україн-
ським військовополоненим, доки їх не звільнять, необхідну ме-
дичну, юридичну та консульську допомогу згідно з відповідними 
положеннями міжнародного гуманітарного права.

128,8 млрд грн 
становили доходи місцевих бюджетів 

за І півріччя 2019 року. Зростання  
порівняно з аналогічним періодом торік 

— 21,1 млрд грн, або 19,6%. 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1 січня 2020 року оклади 
вчителів зростуть, а відпустки працівників дошкільної 
освіти зрівняють з відпустками вчителів

достойні зарплати — 
інвестиції в українців

Прем’єр-міністр про посилення контролю держави  
за використанням коштів на місцях
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ДОКУМЕНТИ 

Командувач операції Об’єднаних сил 
генерал-лейтенант Олександр Сирський 
розповів  про ситуацію довкола 
проведення ООС, російську агресію, 
новітнє озброєння та бойову підготовку 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’ю

Указ Президента України 
«Про Порядок проведення 
огляду загальнодержавної 
системи боротьби  
з тероризмом»
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Арка-укриття зробить довкілля безпечнішим
ЕКОЛОГІЯ. ЧАЕС прийняла в експлуатацію новий об’єкт «Укриття»,  
що постав над зруйнованим вибухом четвертим реактором

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

На урочисту церемонію симво-
лічної передачі ключів від ар-

ки над четвертим реактором Чорно-
бильської АЕС прибули Президент 

Володимир Зеленський, працівни-
ки Державного агентства з управ-
ління зоною відчуження, представ-
ники країн і організацій, котрі стали 
донорами у цьому проєкті. Будівни-
цтво нового безпечного конфаймен-
ту (НБК) фінансували з Чорнобиль-

ського фонду «Укриття», створено-
го 1997 року за допомогою внесків 45 
країн-вкладників і донорів. Загаль-
на вартість НБК становить 1,5 мі-
льярда євро, з яких 1,41 мільярда 
євро — міжнародна допомога, 105,9 
мільйона євро — внесок України.

«Я хочу подякувати нашим ге-
роям, ліквідаторам аварії, україн-
цям, донорам, західним партнерам, 
які зробили великий внесок. Дяку-
ємо від українського народу!» — 
сказав під час урочистої церемо-
нії Президент, передає Укрінформ. 

За його словами, нову арку збудо-
вано спільними зусиллями десят-
ків країн світу «задля захисту всієї 
планети і людства від радіаційно-
го забруднення, яке стало сві-
товою проблемою, що не має 
кордонів». 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 
З УЧАСНИКАМИ

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «Цертум Інвест» 

Повне найменування інституту спільного інвестування, що лікві-
дується: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«Цертум Інвест», код за ЄДРІСІ 2321749 (надалі — Фонд);

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-
ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 34938583 (надалі — КУА);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 01 липня 2019 року;
Причина прийняття рішення про ліквідацію: вартість активів Фон-

ду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду, та протягом 
шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів.

КУА при ліквідації Фонду керується Законом України «Про інститути 
спільного інвестування», Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 
«Про затвердження Положення про порядок припинення пайового ін-
вестиційного фонду».

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про ви-
куп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 
180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати опублікування цього По-
рядку. Протягом 5 робочих днів після завершення строку прийняття 
заявок від учасників Фонду, опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія 
забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 180 календарних днів з 
дати опублікування цього Порядку.

Протягом строку, визначеного попереднім абзацом, учасники пода-
ють (надсилають поштою) Заявки за формою, установленою додат-
ком 5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до 
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР  
№ 1338, від 30.07.2013. Зазначені додатки додатково розміщені на 
сайті КУА. Заявки учасників приймаються за місцезнаходженням Лік-
відаційної комісії. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсила-
ється поштою, підпис учасника — фізичної особи (представника учас-
ника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановле-
ному чинним законодавством порядку.

Заявки, подані від юридичних осіб — учасників, повинні бути під-
писані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підста-
ві довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи — учасника (за 
наявності). Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, 
до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою 
юридичної особи — учасника (за наявності).

Заявки, подані від фізичних осіб — учасників, повинні бути підпи-
сані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заяв-
ка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бу-
ти додана копія довіреності.

Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду по-
дадуть зазначені Заявки, строк прийняття заявок може бути скороче-
но за рішенням Ліквідаційної комісії.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками 
Фонду.

Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків 
КУА та учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Лікві-
даційної комісії. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвести-
ційних сертифікатів Фонду скорочено за рішенням Ліквідаційної комі-
сії у зв’язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі учас-
ники такого Фонду подали зазначені заявки.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою 
вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість од-
ного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вар-
тість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестицій-
них сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити 
(особисто або через свого представника) за місцем здійснення роз-
рахунків такі документи: учасник Фонду — фізична особа — паспорт, 
або документ що його замінює, довідку про присвоєння ідентифікацій-
ного номера (за наявності); учасник Фонду — юридична особа — Ста-
тут, виписку з ЄДРПОУ або Опис з кодом доступу до Статуту та/або Ви-
писки на сайті usr.minjust.gov.ua, Протокол та Наказ про призначення 
керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; представ-
ник учасника Фонду — паспорт, або документ що його замінює, що 
підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на ви-
куп, що укладатимуться з учасниками Фонду.

Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі, 
шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасни-
ків Фонду та на умовах, визначених в договорах та заявках на викуп ін-
вестиційних сертифікатів.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифіка-
тів розпочинається на наступний робочий день після складання балан-
су та довідки про вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами 
Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 «Про затвердження Поло-
ження про порядок припинення пайового інвестиційного фонду», які 
складаються після реалізації майна Фонду та проведення розрахунків 
з кредиторами Фонду, та не може перевищувати 30 календарних днів 
з дати початку таких розрахунків Фонду.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвес-
тиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інститут спільно-
го інвестування.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до 
виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані.

Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, 
але не були ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Поло-
ження про порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасни-
кам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ни-
ми в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інсти-
тутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджене рішенням 
НКЦПФР №972 від 29.07.2014 р.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку 
розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення роз-
рахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишила-
ся за непред’явленими до викупу в установлений строк, інвестиційні 
сертифікати Фонду.

Депонування здійснюється шляхом внесення коштів, що підляга-
ють депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депо-
зит нотаріуса.

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних  
сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався 
викуп інвестиційних сертифікатів, з метою проведення розрахунків з 
учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на праві власності ін-
вестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.

Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити всіх учасників Фон-
ду про порядок виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднен-
ня зазначеної інформації на сайті КУА, в офіційному друкованому ви-
данні та особистого повідомлення кожного власника інвестиційних  
сертифікатів Фонду.

Умови зміни строків, зазначених у цьому Порядку, та порядок пові-
домлення про їх зміну учасників Фонду.

Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвер-
дженню Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін 
до Порядку та інформація про зміни має бути опублікована на веб-
сайті КУА протягом трьох робочих днів з дати затвердження таких 
змін.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а та-
кож місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 
учасниками Фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ, вул. Бого-
мольця, буд. 7/14, прим. 182.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044-278-20-82.
Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з 

учасниками Фонду: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 
182. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості на офіційному веб-сайті Міненерговугілля www.mpe.kmu.gov.ua у розділі «Діяльність»/Нормативно-правова робота/Об-
говорення проектів нормативно-правових актів (які не є регуляторним актом)/проекти нормативно-правових актів Міненерговугілля 
(які не є регуляторним актом)» оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Державної цільової економічної програ-
ми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2024 року (далі — Звіт про СЕО) та проект Державної цільової економіч-
ної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2024 року (далі — Державна Програма).

Проведення громадських слухань не планується.
Зауваження і пропозиції до Звіту про СЕО та проекту Державної Програми подаються у письмовому виді до Департаменту ядерної 

енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля на адресу: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601. Відповідальна особа: на-
чальник відділу нормативно-технологічного забезпечення експлуатації об’єктів ядерної енергетики Департаменту ядерної енергетики та 
атомно-промислового комплексу Тарасова Ірина Михайлівна (контактні дані: irina.tarasova@mev.gov.ua; тел.: (044) 206-38-36). 

Строк подання зауважень і пропозицій до 12.08.2019, або 30 днів з дня опублікування. Пропозиції і зауваження, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК БОГУСЛАВ» 

Номер лота: GL23N06282

Короткий опис активів (майна) в лоті: Легковий автомобіль та основні засоби  
у кількості 41 од. 

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

http://www.prozorro.sale  

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронних торгів:

26.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронних торгів:

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/ 
219-at-bank-bohuslav/43252-asset-sell-id-204111

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про членів Наглядової ради Державного 
концерну «Укроборонпром»

Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року  
№ 309 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» 
(зі змінами, внесеними Указами від 17 листопада 2016 року № 510, від 18 січня 
2018 року № 8 та від 12 червня 2019 року № 402):

1) припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну 
«Укр оборонпром» М.Згуровського;

2) призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укробо-
ронпром»:

АРАХАМІЮ Давида Георгійовича (за згодою);
ЗАГОРОДНЮКА Андрія Павловича (за згодою).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
9 липня 2019 року
№499/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення В. Євдокимова  
заступником Голови Служби зовнішньої 

розвідки України
Призначити ЄВДОКИМОВА Валерія Володимировича заступником Голови 

Служби зовнішньої розвідки України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 липня 2019 року
№501/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення зміни  
до Указу Президента України  

від 19 червня 2019 року № 414
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року  

№ 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній кон-
тактній групі» уповноважити БЕЗСМЕРТНОГО Романа Петровича представляти 
Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, 
увільнивши від виконання цих обов’язків О.Моцика.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
9 липня 2019 року
№504/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо протидії контрабанді  
та корупції під час митного оформлення 

товарів
З метою забезпечення реалізації права на підприємницьку діяльність, поси-

лення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформ-
лення товарів, що ввозяться на митну територію України, підвищення рівня до-
віри бізнесу до державних органів ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади:
створення інформаційного ресурсу для забезпечення можливості добро-

вільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які 
ввозяться на митну територію України однією партією;

оприлюднення щомісячних звітів про результати реалізації відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 479 експери-
ментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від 
сплати митних платежів;

2) опрацювати питання щодо оприлюднення у форматі відкритих даних знеосо-
бленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кор-
дон України, та забезпечення систематичного оновлення такої інформації;

3) вжити в установленому порядку заходів, спрямованих на запровадження мож-
ливості обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційни-
ми системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються 
через митний кордон України;

4) вжити до 1 січня 2020 року заходів щодо забезпечення за допомогою засобів 
електронного зв’язку належної взаємодії між гарантами, що видають фінансові га-
рантії для забезпечення сплати митних платежів, та органами доходів і зборів відпо-
відно до вимог Митного кодексу України.

2. Секретарю Ради національної безпеки і оборони України:
внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо 

утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на 
митниці для розроблення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і обо-
рони України проекту програми боротьби з контрабандою і корупцією під час митно-
го оформлення товарів;

забезпечити створення в Апараті Ради національної безпеки і оборони України те-
лефону довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митно-
го оформлення товарів, а також про дії, що мають ознаки ухилення від сплати мит-
них платежів.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, На-
ціональній поліції України вжити в установленому порядку заходів щодо недопущен-
ня надання доручень органам доходів і зборів про проведення оглядів (перео-
глядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, крім випадків 
надсилання доручень за встановленою формою в рамках кримінального про-
вадження.

4. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 липня 2019 року
№505/2019
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оголошення
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

повідомляє про проведення відкритих торгів у формі голландського аукціону
(надалі за текстом аукціону)

з продажу належного йому на праві приватної власності майна (активів)

Лот № 1: Основні засоби 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, кв. м.

1 2 3 4
Нерухоме майно:

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1595924074217
Об’єкт нерухомого майна:

Комплекс нежитлових будівель
Адреса:

Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня,                          
вулиця Вокзальна, будинок 139

Об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, 
яка перебуває у користуванні,

кадастровий номер: 7421710100:01:007:0776, 
площа 4,3317 га, цільове призначення:  03.10 Для будівни-

цтва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (ад-
міністративних будинків, офісних приміщень та інших буді-

вель громадської забудови, які використовуються для здійснен-
ня підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриман-

ням прибутку)
Наявність комунікацій: комплекс нежитлових будівель підклю-

чений до мереж водопостачання, газопостачання, електропоста-
чання, а під’їзний шлях асфальтований  
Склад комплексу нежитлових будівель:

1. Контора А – 2 414,8
2. Реммайстерня № 1 Б – 1 1 464,3
3. Реммайстерня № 2 В – 1 1 231,3
4. Електрифікована садиба Г – 1 22,5
5. Склад запчастин Д – 1 190,5
6. Лінійно-монтажна дільниця (ЛМД), клас тваринництва З – 1 147,7
7. Будівля обмінного пункту К – 1 207,3
8. Будівля насосної артскважини Л – 1 5,3
9. Будівля котельні М – 1 120,1

10. Господарський сарай Н – 1 44,1
11. Туалет Т 10,5
12. Прохідна С – 1 60,4
13. Прачечна, баня П – 1 189,6
14. Магазин Р – 1 71,0
15. Погріб Пг 29,7
16. Вбиральня Х 10,5
17. Водонапірна башня ВБ
18. Площадка доріжка у двір 1
19. Площадка для стоянки автомашин 2
20. Площадка 3
21. Площадка 4
22. Залізобетонна огорожа №1.2

Всього  4 219,6

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру кількість

1 2 3 4
 Машини та обладнання в майстерні № 1:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
23.  Станок заточний Р 3 шт. 1
24. Станок токарний Ф 1624 М шт. 1
25. Станок токарний 1А – 62 шт. 1
26. Станок токарний ДИП – 300 шт. 1
27. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
28. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
29. Верстаки слюсарні  шт. 3
30. Станок заточний Р 5 шт. 2
31. Стіл зварювальника ОКС – 1650 шт. 1
32. Прес гідравлічний ОКС – 1671 шт. 1
33. 2111 – 55 Станок вертикально-свердлильний шт. 1
34. Передвижний компресор ТСВ – 06 – 12 шт. 1
35. Верстак слюсарний шт. 1
36. Стенд гідроапаратури КИ – 4815А шт. 1
37. Кран балка вантажопідйомністю 2,2 тони шт. 1
38. Щит електричний ШРН 73305 шт. 15
39. Консольна кран балка вантажопідйомністю 0,5 тонни № 4 шт. 1
40. Стіл слюсарний шт. 3
41. Стіл слюсарний шт. 2
42. Подрібнювач шт. 1
43. Автомат розлиття газованої води шт. 1

Разом шт. 41

Машини та обладнання в майстерні № 2:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139 

44. Стенд для обкатки двигунів шт. 1
45. Кран балка без тельфера шт. 1
46. Станок для розточування блоків 2118 А шт. 1
47. 6Р – 85 Станок для хонінгування блоків шт. 1
48. Станок для розточування колінчастих валів 3А – 227 шт. 1
49. Кран балка Р 27 шт. 1
50. Станок заточний Р 16 шт. 1
51. Станок гібочний шт. 1
52. Ножиці роликові НРМ6 – 500 шт. 1
53. Кран балка вантажопідйомністю КТК – 0 ,5 тонни шт. 1
54. Станок токарний М165 шт. 1
55. Станок токарний 1162М шт. 1
56. Станок токарний 1М63 шт. 1
57. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
58. Станок фрезерний 3Г71 шт. 1
59. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
60. Станок фрезерний М – 7210 шт. 1
61. Електричний стенд КИ 968У шт. 1
62. Електричний стенд Р24 СИ 968 шт. 1
63. Електричний стенд Є242 шт. 1
64. Кран балка вантажопідйомністю 0,5 тонни КПК – 0,5 шт. 1

65. Стіл слюсарний шт. 3
66. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1
67. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1
68. Щит електричний ШРН 73305 шт. 11
69. Шафа для підзарядки акумуляторів ОПР – 2258 шт. 1
70. Кран балка без тельфера шт. 1
71. Витяжка шт. 1
72. Станок столярний ДНС – 3 шт. 1
73. Щит електричний S9522 – 1 шт. 1

Разом шт. 42

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру кількість

1 2 3 4
Машини та обладнання на території комплексу нежитлових  

будівель: 
  

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
74. Ємність для мазуту, V – 60 куб. м. шт. 1
75. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
76. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
77. Ємність для мазуту, V – 15 куб. м. шт. 1

Машини та обладнання                                                                                    
в будівлі лінійно-монтажної дільниці:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

78. Вулканізатор ОМВ — 48 шт. 1
Машини та обладнання в будівлі обмінного пункту:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
79. Кран балка № 16 Q — 1 т. шт. 1
80. Кран балка зовнішня шт. 1

Машини та обладнання в будівлі складу запчастин:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

81. Стелаж металевий шт. 6
82. Контейнер металевий шт. 2
83. Котел електричний Е 1/9 — 11 шт. 1
84. Щит електричний шт. 1

Транспортні засоби:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

85. Автомобіль ГАЗ 53, рік випуску 1990, державний  реєстраційний 
знак 71 64 ЧНО, шасі № XTH531200L1232377, кузов: бортовий, 

тип ТЗ: вантажний, об’єм двигуна: 4250 бензин

шт. 1

86. Автомобіль ГАЗ 5201, рік випуску 1990, державний  реєстрацій-
ний знак 70 62 ЧНО, шасі № XTH520100L1214342, 

кузов: Автомайстерня, тип ТЗ: вантажний,                                        
об’єм двигуна: 4250 бензин 

шт. 1

Разом шт. 19 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру кількість

1 2 3 4
Запчастини в будівлі складу запчастин:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

87. ремінь приводний шт. 32
88. шланг гідравлічний шт. 15
89. підшипник кочення шт. 21
90. прокладка на двигун шт. 28
91. крило комбайна Джон Дір шт. 4
92. колесо автомобільне на ЗІЛ з покришкою б/у шт. 1
93. фільтр масляний шт. 17
94. фільтр повітряний шт. 14
95. болти насипом кг 70
96. приводне колесо до комбайна Нива шт. 1
97. запчастина до плуга шт. 2

Разом шт. 205

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, кв. м.

1 2 3 4
Нерухоме майно: 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1772047074217
Об’єкт нерухомого майна:

Станція технічного обслуговування автомобілів 
Адреса:

Чернігівська область, Ічнянський район, с. Ольшана,                          
вулиця Слов’янська, будинок 22 

Об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, 
яка перебуває у користуванні,
кадастровий номер: відсутній, 

площа 2,0000 га, цільове призначення:  03.10 Для будівни-
цтва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (ад-

міністративних будинків, офісних приміщень та інших буді-
вель громадської забудови, які використовуються для здійснен-

ня підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриман-
ням прибутку)

Наявність комунікацій: Станція технічного обслуговуван-
ня автомобілів підключена до мереж водопостачання,                            

не підключена до мереж газопостачання, електропостачання, 
під’їзний шлях асфальтований  

 Склад Станції технічного обслуговування автомобілів: 
98. Реммайстерня А – 2 1 701,0
99. Котельня для СТОА Б – 1 128,0
100. Будівля контори СТОА В – 1 182,7
101. Гараж для тракторів і автомобілів Г – 1 473,0
102. Будівля насосної станції Д – 1 17,2
103. Водонапірна башта

Разом 2 501,9

ПРОДАВЕЦЬ та ОРГАНІЗАТОР аукціону: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙАГРО-

ТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03765016, місцезнаходження юридичної особи: 

поштовий індекс 16700, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Вокзаль-
на, будинок 139.   

Валюта розрахунку: гривня.    
Початкова (стартова) ціна лота – 6 400 000,00 гривень без ПДВ. 
Мінімальна ціна лота – 3 200 000,00 гривень без ПДВ. 
Крок аукціону:  5 % від початкової (стартової) ціни лоту, тобто 320 000,00 гривень. 
Гарантійний внесок: 320 000,00 гривень без ПДВ.
Реєстраційний внесок: відсутній. 

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників аукціону:
Вимоги відсутні, аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсутності ставки. 

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: 
Отримувач: ВАТ ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»;
код ЄДРПОУ отримувача: 03765016;
розрахунковий рахунок: 26009051424131 в АТ «Приватбанк» м. Київ; МФО 353586; 
Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні 17.08.2019 року, лот № 1.  
Гарантійні  внески приймаються з моменту публікації даного оголошення до закінчення 

періоду подання ставок. 
Місце проведення аукціону: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Вок-

зальна, 139, зал засідань контори.
Дата та час проведення аукціону: 17 серпня 2019 року з 09 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 
Період реєстрації учасників аукціону: 17 серпня 2019 року з 09 год. 00 хв. по 12 год. 25 хв. 
Період подання ставок: 17 серпня 2019 року з 10 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв.  
Телефон організатора аукціону: 066 20 11 729. 
Електронна адреса організатора аукціону: kozak379@gmail.com
Поштова адреса організатора аукціону: поштовий індекс 16700, Чернігівська область, Іч-

нянський район, м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139.   
П.І.Б., телефон особи, відповідальної за організацію аукціону та контактної особи Про-

давця з питань ознайомлення з майном, що підлягає продажу: Козак Ігор Григорович,  
тел. 066 20 11 729. 

Основні положення регламенту проведення відкритих торгів  
у формі голландського аукціону. 

Відкриті торги проводяться Організатором у формі голландського аукціону. 
Під час проведення аукціону в період подання ставок учасник має право зробити ставку, 

що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, вста-
новленого для її подання, ліцитатор автоматично покроково знижує ціну лота до моменту до-
сягнення мінімальної ціни лота.

Якщо на момент завершення періоду подання ставок учасниками не було зроблено став-
ку, ліцитатор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

За умови, якщо під час проведення аукціону, на етапі подання ставок, учасник зробив 
ставку, ліцитатор зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лоту та оголо-
шує про етап подання закритих цінових пропозицій іншими учасниками аукціону.

Тривалість подання закритих цінових пропозицій іншими учасниками аукціону становить 
10 хвилин. 

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, окрім того, 
який зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію. 
Розмір закритої цінової пропозиції має бути більшим від розміру поточної ціни лоту, яка дія-
ла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, щонайменше на один 
крок аукціону. 

Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх по-
дання. 

Після оприлюднення закритих цінових пропозицій учасник, який зробив ставку, протягом 
10 хвилин має право подати свою відкриту цінову пропозицію, яка має бути більша за розмір 
найбільшої оприлюдненої закритої цінової пропозиції щонайменше на один крок аукціону. 

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом встанов-
леного періоду, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем.

Після завершення етапу подання цінових пропозицій, учасник, що подав найвищу цінову 
пропозицію, вважається переможцем. 

За наявності однакових за розміром цінових пропозицій кількох учасників або наявнос-
ті двох і більше учасників, які зробили однакову ставку, ліцитатор оголошує про продовжен-
ня аукціону шляхом покрокового підвищення ціни лоту. Перша поточна ціна лота встановлю-
ється в такому розмірі: подана учасниками однакова цінова пропозиція або поточна ціна ло-
та плюс крок аукціону. Якщо на дану ціну лота учасниками не буде зроблено ставку, ліцита-
тор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

 У випадку відмови переможця від підписання протоколу аукціону, ліцитатор автоматично 
присвоює аукціону статус «Результати аукціону скасовано», а гарантійний внесок такому пе-
реможцю аукціону не повертається.   

У випадку відмови переможця від підписання договору купівлі-продажу майна придбано-
го на аукціоні або від повної оплати його вартості, Організатор аукціону автоматично присво-
ює аукціону статус «Результати аукціону скасовано», а гарантійний внесок такому перемож-
цю аукціону не повертається.  

№ п/п період подання 
ставки

відсоток від початкової (стартової) 
ціни лота, %

поточна ціна лота,
гривень

1. 10.00 – 10.10 100 6 400 000,00 
2. 10.11 – 10.20 95 6 080 000,00
3. 10.21 – 10.30 90 5 760 000,00
4. 10.31 – 10.40 85 5 440 000,00
5. 10.41 – 10.50 80 5 120 000,00
6. 10.51 – 11.00 75 4 800 000,00
7. 11.11 – 11.20 70 4 480 000,00
8. 11.21 – 11.30 65 4 160 000,00
9. 11.31 – 11.40 60 3 840 000,00

10. 11.41 – 11.50 55 3 520 000,00
11. 11.51 – 12.00 50 3 200 000,00
12. 12.01 – 12.10 період подання закритих цінових пропозицій розміром не менших  

мінімальної ціни лоту — 3 200 000,00 гривень
13. 12.11 – 12.20 оприлюднення закритих цінових пропозицій
14. 12.21 – 12.30 період подання відкритих цінових пропозицій

розміром не менших найбільшої оприлюдненої закритої цінової  
пропозиції

15. 12.31 – 13.00 складання та підписання протоколу аукціону 
16. 17.08.2019 – 

21.08.2019 року укладення договору купівлі – продажу 

17. 21.08.2019 – 
31.08.2019 року 

оплата повної вартості майна (активу), визначеної в результаті  
проведення аукціону (за вирахуванням суми гарантійного внеску)                         

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  

незалежної оцінки майна, що відбувся 05.07.2019  
в Департаменті комунальної власності, земельних  

та майнових відносин облдержадміністрації 
Частина нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 

13,9 кв. м, яка складається з приміщень першого поверху: 
№№ 54, 55, у загальнобудинковому користуванні: приміщен-
ня 27, 53 площею 79,1 кв. м за адресою: вулиця Слобожан-
ська (Леніна), будинок 21 А, місто Старобільськ, Луганська 
область — ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість по-
слуг — 2400,00 грн, термін виконання робіт — 3 календар-
ні дні.

Втрачені суднові білети на: 
1. UMS-600 № 00373, державний №  UA 0316 KV, регістро-

вий № 3-803698, дата побудови 2007 р., власник: Державне 
комунальне підприємство «Плесо», головні механізми: дви-
гун: Suzuki № 140 01F-881861

2. UMS-600 № 00319, державний №  UA 0317 KV, регістро-
вий № 3-803699, дата побудови 2007 р., власник: Державне 
комунальне підприємство «Плесо», головні механізми: дви-
гун: Suzuki № 140 01F-881862.

3. UMS-600  № 00050, державний №  UA 0125 KV, регістро-
вий № 3-803078, дата побудови 2006 р., власник: Державне 
комунальне підприємство «Плесо», головні механізми: дви-
гун: MercuryD 1.7, вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
на електронному торгівельному майданчику

«Prozorrosale»
Номери лотів: № GL22N05951, №GL22N05952 
Коротка назва лота/номеру кредитного  
договору:

Нерухомість та основні засоби

Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 29.07.2019
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті 
організатора торгів

Детальна інформація по лоту (параметри,  
забезпечення, початкова ціна,  
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/43247-asset-sell-id-204087

Суднові реєстраційні документи на судно «Sea-Doo BRP» 
№ СА-YDV01964C010 з реєстраційним бортовим номером uа 1013 DN, 

судновласник Карпов Володимир Миколайович, 
вважати недійсними.

 Свідоцтво про повну загальну середню освіту, 
видане  НВК «Орах Хаїм» № 299 у 2017 році 

на ім’я Лілєєвої Поліни Андріївни, 
вважати втраченим.

Втрачену печатку Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТЕК «ВІТ ЕКСПОРТ» — ідентифікаційний код 37165070, 
місцезнаходження: м. Київ 03022, вул. Козацька, 126-Д,  

вважати недійсною.

Сарненський районний суд Рівненської області викликає як відповіда-
ча Примич Зекіє Айдерівну у справі за позовом Примич Валентини Леоні-
дівни до Примич Зекіє Айдерівни, треті особи: Примич Богдан Степанович, 
Примич Віталій Степанович, Нетецька Тетяна Степанівна, Сарненська ра-
йонна державна адміністрація Рівненської області, Селищенська сільська 
рада Сарненського району Рівненської області про визнання осіб такими, 
що втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 16 липня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
в приміщенні Сарненського районного суду Рівненської області за адре-
сою: м.Сарни, вул.Залоги, 5, Сарненський район, Рівненська область.

З опублікуванням цього оголошення відповідач Примич Зекіє Айдерів-
на вважається належним чином повідомлена про час та місце судового 
розгляду справи. В разі неявки відповідача у судове засідання справа ви-
рішуватиметься за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Довгий І. І. 

В провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Маманазарова І. А. за обвинуваченням у 
вчиненні кримінального правопорушення (зло-
чину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманаза-
ров Ігор Алімович, 22.05.1964 р.н., в судове за-
сідання, яке призначене на 09 год. 00 хв. 09 
серпня 2019 року та відбудеться в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: вул. Консульська, 64,   
м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока С. М.

Судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження по кримінальному прова-
дженню відносно Полторацької І. І., яка обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відбудеться о 14-00 
год. 22 серпня 2019 р., о 09-30 год. 29 серпня  
2019 р. в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
зал 204.

До суду як обвинувачена на 22 серпня 2019 
року о 14-00 год. та 29 серпня 2019 року о 09-30 
год. викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т. А.

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП»

(код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє  

про втрату бланків полісів серій: АЕ/3553438, 

3553439, 3553440, 3553441, 3553442, 5178013, 

АО/0155243, АМ/1847177, 2210391, 2210505, 

3211834, 3748596, 3748597, АС/6244983, 

6244984, АІ/ 9602737, 9602303  

та визнання їх недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЛИПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +18 +23 Черкаська +7 +12 +18 +23
Житомирська +8 +13 +18 +23 Кіровоградська +8 +13 +19 +24
Чернігівська +7 +12 +17 +22 Полтавська +7 +12 +18 +23
Сумська +6 +11 +16 +21 Дніпропетровська +8 +13 +19 +24
Закарпатська +8 +13 +18 +23 Одеська +11 +16 +21 +26
Рівненська +8 +13 +18 +23 Миколаївська +10 +15 +20 +25
Львівська +6 +11 +16 +21 Херсонська +11 +16 +21 +26
Івано-Франківська +7 +12 +18 +23 Запорізька +9 +14 +20 +25
Волинська +7 +12 +17 +22 Харківська +8 +13 +19 +24
Хмельницька +8 +13 +18 +23 Донецька +10 +15 +19 +24
Чернівецька +5 +10 +17 +22 Луганська +9 +14 +20 +25
Тернопільська +7 +12 +17 +22 Крим +10 +15 +21 +26
Вінницька +8 +13 +18 +23 Київ +11 +13  +20 +22

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

18..23
8..13

20..25
9..14

19..24
8..13

21..25
10..15

18..23
8..13

гроза

Інтерактивна мапа 
водних об’єктів

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС. На Черкащині розробили інтерактивну 
мапу водних об’єктів за межами населених пунктів. Над нею пра
цювали фахівці департаменту агропромислового розвитку обл
держадміністрації. Як розповів директор департаменту Ігор Ко
лодка, створювали мапу за результатами поновлених договорів 
оренди водного фонду та внесених до переліку водних об’єктів, 
які виставляють на торги. Карта, розміщена на вебсайті департа
менту агропромислового розвитку, має неабиякий попит. Уже за 
кілька днів зафіксували 5,5 тисячі переглядів. Завдяки мапі кожен 
охочий може ознайомитися з ділянками під водними об’єктами, 
які виставляють на торги чи є в оренді. Розширення на мапі дає 
змогу детально розглянути конкретне місце розташування водно
го об’єкта в певному населеному пункті. А ще громадяни можуть 
ознайомитися з характеристикою об’єкта, що є на мапі, і визначи
тися, приміром, з участю в аукціоні тощо.

І сто років не межа
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Рівнянин Федір 
Урженко відзначив… столітній 
ювілей. З цієї нагоди в гості до іме
нинника завітали секретар Рівне
ради Сергій Паладійчук, началь
ник управління праці та соцзахис
ту населення Віра Мельник. При
вітав і голова міської організації 
ветеранів Іван Боровик.

У Федора Вікторовича велика 
дружна родина: діти, троє онуків та четверо правнуків. Він учасник та 
інвалід Другої світової війни, закінчив війну в званні капітана, а нині 
— полковник, ветеран Збройних сил. Нагороджений чотирма орде
нами та 24 медалями. За плечима в шанованого рівнянина непросте 
життя, а сьогодні він найбільше мріє про мир для своєї та всіх укра
їнських родин. Усього в Рівному тепер п’ять довгожителів, яким за 
сто: окрім Федора Урженка, сто років мають Іван Барабаш та Воло
димир Лазаревич, 103 — Ганна Губенко, 104 — Мефодій Федоров. 
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Цікаві знахідки Соборної площі
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. 
У Миколаєві розпочали рекон
струкцію центральної площі 
міста. Ще до початку робіт від
діл охорони культурної спадщи
ни міськвиконкому зробив по
передження про можливе зни
щення пам’ятки археології міс
цевого значення «Поселення 
Бульвар». Тож попередньо про
вели археологічні дослідження 
під керівництвом відомого ар
хеолога Олександра Смирнова.

Під час археологічного дослі
дження території пам’ятки по
ряд з артефактами античної до
би виявлено невелике підваль
не приміщення, де згідно зі ста
ровинними мапами міста місти
лася будівля магістрату (зокре
ма гауптвахти). В заповненні 
цього підвального приміщен
ня зафіксували артефакти XIX 
— початку ХХ століття, а саме: 
побутові речі, залишки посуду, 
металеві конструкції, чавунне 
гарматне ядро калібру 38 мм.

Відомий миколаївський до
слідник Наталія КухарОниш

ко надала копію креслення 
поверхового плану магістра
ту 1795 року, який свого часу 
вона знайшла в ЦДВІА СРСР. 
Завдяки цьому кресленню 
можна з упевненістю сказати, 
що знахідка археологів — це 
частина будівлі магістрату (га
уптвахти), яка була однією з 
перших будівель міста та єди
ною на сучасній території Со

борної площі за всі роки її іс
нування.

Підтвердженням цьому слу
гує і низка статей в миколаїв
ській газеті «Шлях індустріа
лізації» за 1936 рік, які надав 
Миколаївський обласний кра
єзнавчий музей. Так, в статті 
«Кам’яні мішки» йдеться про 
те, що «тепер на Радянській 
площі розбирають будинок ко

лишньої гауптвахти, в якому 
містився в останні роки музей 
ім. Верещагіна. Це одна з най
старіших споруд міста, збудо
вана за стилем єкатеринин
ських часів. Сюди поміщали 
всіх заарештованих за всілякі 
провини. Політичні в’язні звідси 
не поверталися». Автор заміт
ки передбачав, що в цих місцях 
є таємні ходи та підвали.

Можливо, ця споруда і не 
має великого історичного зна
чення, однак фрагмент збе
рігся з кінця XVIII століття. На 
думку начальника відділу охо
рони культурної спадщини Іри
ни Бондаренко, ця знахідка 
потребує збереження як час
тина історії зародження міста, 
якому цьогоріч виповнюється 
230 років.

Остаточний висновок що
до знахідок, а також вирішен
ня подальшої його долі визна
чатимуть найближчим часом. 
Натомість результати архео
логічного дослідження Собор
ної площі та знахідки можна 
буде подивитися у серпні під 
час заходів, присвячених Дню 
археолога.

Дністер відкритий для всіх
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОДОРОЖ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ПОТРЕБАМИ. На 
Тернопіллі разом із шану
вальниками водного спорту 
у сплав річкою Дністер ви
рушили особи з інвалідніс
тю. Голова Тернопільської 
обласної організації Всеу
країнського об’єднання «Со
юз осіб з інвалідністю Укра
їни» Михайло Костів каже, 
що в суспільстві вкоренила
ся думка, нібито люди з об
меженими можливостями 
інертні. Саме тому представ
ники цієї громадської орга
нізації взялися довести, що, 
попри особливі потреби, чле
ни їхньої організації цікав
ляться рідним краєм, потре
бують нових вражень і здатні 
на активний відпочинок. На 
пропозицію управління ту
ризму облдержадміністрації 
сплавитися Дністром скла
ли гурт з восьми осіб, які ма
ють вади і групи інваліднос
ті. Двоє з них пересуваються 
за допомогою інвалідних віз
ків. Приїхала й мати з 14річ
ною дитиною. Охочих побу
вати в Дністровському кань
йоні, повеслувати на мало
мірних плавзасобах, за сло
вами Михайла Костіва, бу
ло більше, проте гору взяли 
певні перестороги.

Ще перед сплавом запи
тав у Михайла Костіва, чи 
немає побоювань за успіш
не проведення сплаву. Від
повів, що впевнений у влас
них силах, відповідальнос
ті, професійності, щирос
ті та доброзичливості всіх, 
хто організував такий захід. 
А після завершення сплаву 
усі учасники походу впевни
лися, що люди з інвалідніс
тю здатні займатися актив
ним відпочинком. Вони про

пливли дністровськими во
дами разом з іншими учас
никами понад десять кіло
метрів — від села Устечко 
до ІванеЗолоте Заліщиць
кого району. 

«Кожен з нас переконав
ся, що подорожувати річкою 
Дністер безпечно для всіх», 
— стверджує Михайло Кос
тів. Не приховувала задово
лення від водної мандрівки 
й Альона Мойсюк. Дівчина 
через хворобу змушена пе
ресуватися на інвалідному 
візку. Запросини на сплав 
для Альони, як сама каже, 
стали сюрпризом, ба біль
ше — здійсненням давньої 
мрії. Крім незабутніх вра
жень, позитивних емоцій, 
Альона й усі особи з інвалід
ністю додому повезли суве
ніри, які їм вручив началь
ник управління туризму обл

держадміністрації Ростис
лав Яцків.

Організатори сплаву Бо
рис Гора та Володимир Го
рон уперше готували до вод
ного походу осіб на інвалід
них візках. Щоправда, Воло

димир уже практикував по
дібний захід, але з незрячи
ми людьми і тими, хто погано 
бачить, долучався й до вело
пробігу на тандемах «Бачу. 
Можу. Допоможу» за участю 
також незрячих і зрячих.

Під прапором і сонцем — 
уперед дністровськими 
водами

Каяк любить сміливих і вправних
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Під керівництвом Олександра 
Смирнова (на передньому плані) 
археологи на центральній площі 
Миколаєва знайшли артефакти 
різних часів

Під керівництвом Олександра 
Смирнова (на передньому плані) 
археологи на центральній площі 
Миколаєва знайшли артефакти 
різних часів
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