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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Православна церква України 

тепер має можливість  
для своєї діяльності —  
не тільки у храмах, а 

й в адміністративній 
будівлі. Треба і далі їй 

допомагати».

Українське кіно 
демонструє високу 
якість

РОЗВИТОК. 76 українських фільмів уже відзнято, 72 — у роботі. 
Такий підсумок запровадженої урядом кілька років тому ініціативи 
підтримки розвитку вітчизняного кіно. 

«В Україні розвивається ціла індустрія кіновиробництва. 
З’являється велика когорта талановитих акторів, режисерів, мон-
тажерів, сценаристів. Ідемо шляхом створення якісних конкурент-
них умов. Головне — українці починають ходити до кінотеатрів на 
українське кіно, яке демонструє високу якість. Уряд підготував про-
позиції для вдосконалення законів для більшої підтримки кіноінду-
стрії. І зробимо все, щоб ці закони було ухвалено. Тоді в нас зніма-
тимуть кіно не лише українські митці, а й відомі світові компанії», — 
наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання 
зйомок пригодницького фільму «Шевченко: перший самурай». Як 
інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів, стрічка містить елементи фантас-
тики й вестерну, це незвичайний погляд на постать Тараса Шев-
ченка, який, крім пера, володіє східними єдиноборствами.

118 млрд грн 
становили надходження податку  

на доходи фізичних осіб до зведеного 
бюджету в січні — червні 2019 року. 

Це на 21,6% більше за аналогічний 
торішній період

ТРАГЕДІЯ. Через п’ять років після авіакатастрофи літака 
Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом Росія так і не 
визнала своєї безпосередньої причетності до цього злочину 

Росія має відповідати 
за збиття МН17 

Прем’єр-міністр під час зустрічі з митрополитом 
Епіфанієм про передачу в користування ПЦУ приміщення 
в центрі столиці
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ДОКУМЕНТИ

Рада Безпеки ООН закликала 
Росію звільнити українських 
моряків, припинити війну на 
Донбасі та виконати мінські 
домовленості

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА

Указ Президента України «Про 
внесення змін до Положення 
про проходження громадянами 
України військової служби у 
Збройних Силах України»
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Важливі позитивні зміни слід продовжувати
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Нинішній стан економіки дасть змогу в 2020 році збільшити 
мінімальну зарплату до 5,5 тисячі гривень, а середню — до 620 доларів, зазначив Прем’єр

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Чинний уряд, який працює 
три роки, запобіг руйнуван-

ню країни, забезпечив стабіль-
не економічне зростання і запо-

чаткував фундаментальні пере-
творення в різних сферах жит-
тя. На цьому наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман під 
час засідання уряду. 

Глава уряду наголосив, що за 
кілька днів в Україні відбудуть-

ся парламентські вибори. Буде 
сформовано новий склад Верхо-
вної Ради, коаліції та уряду. Са-
ме тому дуже важливо, аби з 22 
липня — після виборів — ключо-
ві зміни, започатковані для по-
будови сильної й успішної Укра-

їни, не зупинили і не згорнули, а 
захистили і продовжили.

Серед трансформацій, які за-
слуговують на подальшу поси-
лену увагу, Володимир Грой-
сман назвав децентралізацію, 
збереження курсу на зростання 

соціальних стандартів, розбудо-
ву інфраструктури і захист на-
ціональної пам’яті, повідомляє 
департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськіс-
тю Секретаріату Кабінету 
Міністрів. 2

15 жителів нідерландського міста Гільверсум стали жертвами авіакатастрофи МН17. На згадку про них на одній  
з площ міста з’явилася клумба з мідними соняшниками як пам’ять про соняшникове поле під Донецьком,  
на яке впав літак
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оголошення

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

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Первин-
ного Аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 363399 Харчовий блок: приміщення в адмін-
корпусі на I-му та II-му, заг.пл. 648,00 кв.м, за адресою: 
Київська обл, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 14.

Початкова ціна продажу: 7 901 551,32 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 790 155,13 грн.
Аукціон відбудеться 07.08.2019 року з 9:00 до 18:00 

на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП 
«СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години робо-
ти: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронно-
му вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 
06.08.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 06.08.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕ-
ТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. 
З приводу ознайомлення з майном та за більш деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Повтор-
ного Аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 363367 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, 
К/Н: 3223180500:08:003:0015, цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка.

Початкова ціна продажу: 296 652,76 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 29 665,28 грн.
Лот  № 363371 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2308 га, 

К/Н: 3223180500:08:003:0021, цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка.

Початкова ціна продажу: 277 540,77 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 27 754 08,00 грн.
Лот № 363379 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25,  

К/Н: 3223180500:08:003:0018, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київська обл., 
Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка.

Початкова ціна продажу: 296 652,76 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 29 655,28 грн.
Лот № 363381 4-кімнатна квартира №87, заг.пл. 186 

кв.м., за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду,  
12-Є, кв. 87.

Початкова ціна продажу: 6 847 221,38 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.
Лот № 363382 Земельна ділянка, заг.пл. 1,9301 га,  

К/Н: 5123784200:01:001:0034, цільове призначення — для 
ведення особистого селянського господарства, за адре-
сою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухолиманська 
сільрада, масив №29, ділянка №367/1.

Початкова ціна продажу: 2 653 430,28 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 265 343,00 грн.
Лот № 363386 Земельна ділянка, заг.пл. 1,9303 га, 

К/Н: 5123784200:01:001:0035, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухоли-
манська сільрада, масив №29, ділянка №367/2.

Початкова ціна продажу: 2 653 430,37 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 265 343,04 грн.
Лот № 363387 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2184 га, 

К/Н: 5322483805:05:004:0017, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 89 131,02 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 8 913,10 грн.
Лот № 363390 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2228 га, 

К/Н: 5322483805:05:004:0013, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 91 234,34 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 9 123,43 грн.
Лот № 3633391 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2269 га, 

К/Н: 5322483805:05:004:0018, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 92 637,3 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 9 263,73 грн.
Лот № 363393 Земельна ділянка № 48, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1082, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 48 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,22 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
15 847,82 грн.

Лот № 363414 Земельна ділянка № 44, заг.пл. 0,1536 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1083, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 44 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 535,14 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ).

 Розмір гарантійного внеску: 16 253,52 грн.

Лот № 363415 Земельна ділянка № 40, заг.пл. 0,1536 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1084, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 40 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 253,38 грн.

Лот № 363417  Земельна ділянка №54, заг.пл. 0,15 га, 
К/Н: 6322083001:00:000:1085, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адерсою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 54 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
15 847,82 грн.

Лот № 363419  Земельна ділянка №56, заг.пл. 0,15 га, 
К/Н: 6322083001:00:000:1086, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
15 847,82 грн.

Лот № 363420  Земельна ділянка №52, заг.пл. 0,15 га, 
К/Н: 6322083001:00:000:1087, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 363924 Земельна ділянка №46, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1094, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
15 847,82 грн.

Лот № 363426 Земельна ділянка №42, заг.пл. 0,1536 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1095, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 253,38 грн.

Лот № 363427  Земельна ділянка №50, заг.пл. 0,15 га, 
К/Н: 6322083001:00:000:1096, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 363430 Земельна ділянка №16, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1113, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363431 Земельна ділянка №20, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1110, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363433 Земельна ділянка №21, заг.пл. 0,1544, 

К/Н: 6322083001:00:000:1118, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буді-
вель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 165 546,20 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 554,62 грн.
Лот № 363434 Земельна ділянка №33, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1111, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363436 Земельна ділянка №31, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1112, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська 
Лозова, вул. Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363438 Земельна ділянка №35, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1108, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 

обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363441 Земельна ділянка №37, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1109, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363443 Земельна ділянка №23, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1106, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363448 Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1114, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363450 Земельна ділянка №18, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1101, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 352,46 грн.

Лот № 363451 Земельна ділянка №22, заг.пл. 0,153 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1102, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 352,46 грн.

Лот № 363453 Земельна ділянка №29, заг.пл. 0,15 га, 
К/Н: 6322083001:00:000:1103, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 363454 Земельна ділянка №10, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1119, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363458 Земельна ділянка №2, заг.пл. 0,153 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1105, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363457 Земельна ділянка №4, заг.пл., 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1107,  цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363461 Земельна ділянка №6, заг.пл. 0,153, 

К/Н: 6322083001:00:000:1116, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ).

 Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363462 Земельна ділянка №8, заг.пл. 0,153 га, 

К/Н: 6322083001:00:000:1115, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 363494 Земельна ділянка №12, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1120, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 352,46 грн.

Лот № 363468 Земельна ділянка №14, заг.пл. 0,153 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1117, цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 352,46 грн.

Лот № 363470 Земельна ділянка №27, заг.пл. 0,15 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1104, цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування Дергачівський р-н, с. 
Черкаська Лозова, вул. Кришталева, 56 (колишня Хрус-
тальна)

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 047,82 грн.

Лот № 363471 3-кімнатна квартира № 63, заг.пл. 72,7 
кв.м, за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, буд. 49, 
корпус 3, кв. 63

Початкова ціна продажу: 484 209,14 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
48 420,92 грн.

Лот № 363510 6-кімнатна квартира № 9, заг.пл. 173,1 
кв.м, за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 18.

Початкова ціна продажу: 1 850 800,00 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
185 080,00 грн.

Лот № 363473 Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,1 га, 
К/Н: 3210500000:02:002:0029, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Вишнева .

Початкова ціна продажу: 184 435,65 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 18 443,57 грн.
Лот № 363509 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, 

К/Н:3221286400:02:001:0027, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська 
сільрада.

Початкова ціна продажу: 635 636,21 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 53 563,62 грн.
Лот № 363511 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га,  

К/Н: 3221286400:02:009:0012, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська 
сільрада. 

Початкова ціна продажу: 635 639,19 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 63 563,62 грн.
Лот № 363541 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га,  

К/Н: 3221286400:02:009:0009, цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська 
сільрада. 

Початкова ціна продажу: 635 636,22 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 63 563,62 грн.
Лот № 363476 Земельна ділянка, заг.пл. 5,5147 га, 

К/Н:3222784700:04:003:0014, цільове призначення — 
для індивідуального садівництва, за адресою: Київська 
обл., Макарівський р-н, Мостищанська сільрада.

Початкова ціна продажу: 1 835 519,88 грн. (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ).

 Розмір гарантійного внеску: 183 551,99 грн.
Лот № 363480 Земельна ділянка, заг.пл. 0,1629 га, 

К/Н: 5610100000:01:068:0285, цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови, за адресою: Рів-
ненська обл., м. Рівне.

Початкова ціна продажу: 243 234,34 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 24 323,43 грн.
Лот № 363479 Земельна ділянка, заг.пл. 0,1629 га, 

К/Н: 5610100000:01:068:0286, цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови, за адресою: Рів-
ненська обл., м. Рівне.

Початкова ціна продажу: 243 234,34 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 24 323,43 грн.
Лот № 363481 Земельна ділянка, заг.пл. 0,163 га, 

К/Н: 5610100000:01:068:0287, цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови, за адресою: Рів-
ненська обл., м. Рівне.

Початкова ціна продажу: 253 245,93 грн. (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 25 324,59 грн.
Лот № 363308 Вбудоване приміщ. міні-пивзаводу з 

адмін-побут. приміщ., КТП А-283, заг.пл. 1 581,80 кв.м., 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Героїв Чорнобиля, буд. 102/2. 

Початкова ціна продажу: 1 388 698,55 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 138 869,86  грн.
Лот № 363313 Виробничий комплекс, заг.пл. 8 588,70 

кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 6. 
Початкова ціна продажу: 45 681 508,75 грн. (підлягає 

оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 568 150,88 грн.
Лот № 353816  Виробничий комплекс заг.пл.  

4 409,80 кв.м.за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 10
Початкова ціна продажу: 35 802 357,67 грн. (підлягає 

оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 3 580 235,77 грн.
Лот № 363318 Нежитловий об’єкт з житловим будин-

ком, заг.пл. 1 379,10 кв.м., за адресою: Миколаївська 
обл., Жовтневий р-н, с. Коларівка, вул. Дорожна, буд. 2. 

Початкова ціна продажу: 628 811,15 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску 62 881,12 грн.
Лот № 363321 3-поверховий житл. будинок з підва-

лом, заг.пл. 734,8 кв.м. та земельна ділянка, 0,1572 га, 
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оголошення

ДП Харківська державна біологічна фабрика (код  
ЄДРПОУ 00483010), розташована за адресою: 61001,  
м. Харків, пров. Руставелі, 4, повідомляє про припинення 
діяльності шляхом ліквідації відповідно до наказу Дер-
жавної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів №615 від 02.07.2019 р.

Голова Ліквідаційної комісії — Єщенко Ірина Микола-
ївна (ідент. код 2829718788).

Члени ліквідаційної комісії: Бондаренко Т. В; Євдоки-
мова А. П.; Єлецька Г. М.; Купфер М. Ю.; Старикова Т. В.; 
Тоцька Н. В.; Ярмощук Л. П.

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців з дня публікації оголошення за адресою: 61001,  
м. Харків, пров. Руставелі, 4.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 24 
липня 2019 року о 10.30 годині в приміщенні Дні-
провського апеляційного суду за адресою: вул. Хар-
ківська, 13, м. Дніпро, відбудеться розгляд кримі-
нального провадження за апеляційною скаргою Лу-
бенець Сергія Анатолійовича на ухвалу Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті від 19 вересня 2018 року про відмову у від-
критті провадження за його заявою про відновлення 
втраченого кримінального провадження.

Суддя Н. В. Коваленко

В провадженні Галицького районного суду м. Львова перебу-
ває справа за позовом Стець Валентини Петрівни до Бесперстова 
Юрія Григоровича, третя особа - Орган опіки і піклування Служ-
би у справах дітей Самбірської районної державної адміністрації, 
про позбавлення батьківських прав.

Бесперстов Юрій Григорович викликається як відповідач в су-
дове засідання.

Повідомляємо про те, що судове засідання по справі призна-
чено на 31.07.2019 року о 09 годині 45 хвилин у приміщенні Га-
лицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чо-
ловського, 2, каб. 10. Явка учасників обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання справу бу-
де розглянуто за їх відсутності на підставі наявних в матеріалах 
справи доказів. 

Суддя І. Р. Волоско

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинувачено-

го Літвинова Олега Георгійовича в судове засідання, 

яке відбудеться 01 серпня 2019 року о 14 год. 30 хв. в 

залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про 

обвинувачення Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 

ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

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

Всім, кого це стосується, у тому числі кредиторів:

Повідомляємо, що спадщину після смерті Краєвого Юрія Олександровича, який по-

мер 19.10.2018 р., відкрито 22.10.2018 р. З усіх питань стосовно наведеного звертай-

тесь у письмовій формі до спадкоємця Краєвого Р. О. за адресою: м. Київ, вул. Якуба 

Коласа, буд. 21, гуртожиток.

Викрадений  документ (оригінал та копія) — свідоцтво про право власності 

без номера від 28.05.2009 р. на гаражний бокс № 1026, розташований у м. Києві 

по вул. Сортувальній, 22, видане на ім’я Григоровича Олександра Афанасійовича 

на підставі наказу Головного управління житлового забезпечення 

за № 770-с/ГК від 20 травня 2009 р., вважати недійсним. 

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє 

про втрату бланка суворої звітності 

полісу ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт: 

АО/0656809, 

вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Кукурекіна Костянтина Васильовича, 
09.04.1977 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Леніна, 
31), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 26 липня 2019 року о 10 год. 30 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайті-
са Д. В. за ч. 1 ст.110 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 31.07.2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323. 

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 29 липня 2019 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 507, обвинуваченого Аненка Олексія Миколайови-
ча, 15 липня 1981 року народження, в рамках кримі-
нального провадження № 22018000000000025, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
22 січня 2018 року, за ознаками вчинення криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Стрийський міськрайонний суд Львівської області 
повідомляє, що в провадженні суду перебуває обви-
нувальний акт у кримінальному провадженні, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
реєстраційним №42016000000000932 від 05.04.2016 
стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 
ст. 365 КК України.

Підготовче судове засідання відкладено на 14.30 
год. 02.08.2019 р. (в приміщенні Стрийського місь-
крайонного суду Львівської області за адресою: 
Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому 
Андруховцю Ігорю Миколайовичу на останню відо-
му адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, 
м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.

К/Н: 5924783800:05:005:0513, ціль. призначення — для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Косівщина, вул. 
Сумська, 16 

Початкова ціна продажу: 3 047 986,49 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 304 798,65 грн.
Лот №363329 Споруди: шинок на 28 місць та лазня 

на 4 місця, заг пл. 1676,7 кв.м та земельна ділянка, заг. 
пл. 0,2774 га, К/Н: 7425582800:01:000:0042, ціль. призн. 
— комерційне використання (для експлуатації шинку та 
лазні) за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Іванівка, вул. Дружби, 50

Початкова ціна продажу: 7 628 318,63 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 762 831,86 грн.
Лот № 363333 Житловий буд., з господарськими бу-

дівлями та спорудами, заг. пл. 225,6 кв.м. та земельна 
ділянка, заг.пл. 0,165 га, К/Н: 5324087703:03:01:0599, 
ціль.призначення — для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господ. будівель і споруд (приса-
дибна ділянка) за адресою: Полтавська обл., с. Горба-
нівка, пров. Зоряний,12

Початкова ціна продажу: 2 618 391,85 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 361 839,19 грн.
Лот № 363337 Житловий буд., заг.пл. 1230,10 

кв.м. та 3 (три) зем. ділянки: заг.пл. 0,0642 кв.м.  
К/Н: 3223155400:05:002:0167, ціль. призначення — для 
будівництва та обслуговування житл. буд., господ. буд. 
та споруд (присадибна ділянка); заг.пл. 0,0643 кв.м,  
К/Н: 3223155400:05:002:0168, ціль. призначення — 
для будівництва та обслуговування житл.буд., господ. 
буд. та споруд (присадибна ділянка); заг.пл. 0,0367 га,  
К/Н: 3223155400:05:002:0170, ціль. призн. — для веден-
ня особистого селян. госп., за адресою: Київська обл., 
Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 51.

Початкова ціна продажу: 51 986 723,14 грн. (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 5 198 672,32 грн.
Лот № 363341 Незавершене будівництво житл. буд. 

А- житл. буд. готовність — 88%, (зареєстровано), заг.пл. 
474 кв.м. та незавершене будівництво житл. буд. Б- житл. 
буд. - 61%, заг.пл. 62 кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 
0,146 га, К/Н: 3221055500:02:021:0029, ціль.признач. —  
для будівництва і обслуговування житл. буд., господ. буд. 
і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Київська обл., 
Бородянський р-н, с. Клавдієве — Тарасове, вул. Лені-
на, 18

Початкова ціна продажу 2 740 800,00 (підлягає оподат-
куванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску 274 080,00 грн.
Лот № 363346 Нежитлове приміщення №73 (аптека), 

заг.пл. 93,10 кв. м, за адресою: м. Днiпро, ж/м Тополя-3, 
корп. 1, прим. 73

Початкова ціна продажу: 1 039 165,51 (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 103 916,55 грн.
Лот № 363350 Нежитлова будівля, заг.пл. 2 487,20 

кв.м, за адресою: Закарпатська обл., м. Берегово, просп. 
Геологів, 17

Початкова ціна продажу 1 783 982,78 (підлягає оподат-
куванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску 178 398,28 грн.
Лот № 363354 Гараж № 3101, заг.пл. 20,50 кв.м. за 

адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 2,  Дніпровський р-н 
«Лівобережний» Гаражно-будівельний кооператив

Початкова ціна продажу: 160 744,18 грн.(підлягає опо-
даткув анню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 074,42 грн.
Лот № 363358 Гараж № 3103, заг.пл. 19,60 кв.м. за 

адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 2,  Дніпровський р-н 
«Лівобережний» Гаражно-будівельний кооператив.

Початкова ціна продажу: 153 600,00 (підлягає оподат-
куванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 360,00 грн.
Лот № 363363 Будівля багатопоточне КПП, заг.

пл. 724,9 кв.м. та земельна діл., заг.пл. 0,0400 га,  
К/Н: 5610900000:01:001:0078, цільове призначення  — 
для обслуговування багатопоточного КПП за адресою: 
Рівненська обл., м. Острог, вул. Мацути, буд. 4а.

Початкова ціна продажу: 2 599 230,77 (підлягає опо-
даткуванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 259 923,08 грн.
Лот № 363370 Комлекс: Адмін. будівля, А; Гараж Б; 

Сарай, В, Душова, Г, Дворові споруди 1-3 ,заг.пл. 121 
кв.м., за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н,  
м. Татарбунари, вул. Маркса Карла, буд. 45.

Початкова ціна продажу: 595 305,89 грн (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 59 530,59 грн.
Лот № 363372 Нежилі приміщення (в літ. «У»), що 

склад. 3/100 частина нежилих прим. в нежилому будин-
ку — адмін-побут.корпусі, заг.пл. 67,70 кв.м, за адресою: 
м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, прим. № 31-36, гру-
пи приміщень 1.

Початкова ціна продажу: 778 591,66 грн(підлягає опо-
даткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 77 859,17 грн.
Лот № 363376 Нежилі приміщення (в літ. «У), що 

склад. 2/100 частини від нежилих приміщень, заг.пл. 
37,70 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 
34, прим. №17.

Початкова ціна продажу: 453 281,47 грн (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 45 328,15 грн.
Лот № 363380 Незавершене будівництво готовністю 

51% (зареєстровано), об`єкт житлової нерухомості, заг.
пл. 3263,3 кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 0,4510 га, 

К/Н:3223155400:05:097:0037, цільове призначення — для 
будівництва і обслуговування житл. буд., господар. буді-
вель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київська 
обл., Обухівський р-н, смт Козин, ЖБК «Чистоводдя».

Початкова ціна продажу: 27 709 200,00 грн (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску 3 270 120,00 грн.
Лот № 363389 Майнові права на нежитлові примі-

щення в житл. буд. (приміщення 108-112), заг.пл. 111,28 
кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, 3.

Початкова ціна продажу: 1,20 (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 0,12 грн.
Лот № 363384 Нежитлова будівля: торгово-побуто-

вий комплекс з готельними номерами, заг.пл. 1097,10 
кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 0,2000 га, К/Н: 
7320580500:01:003:0368, цільове призначення — для 
іншої комерційної діяльності за адресою: Чернівець-
ка обл., Вижницький р-н, с. Банилів, вул. Романенка,  
буд. 1а

Початкова ціна продажу: 2 130 117,00 (підлягає опо-
даткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 312 011,70 грн.
Аукціон відбудеться 07.08.2019 року з 9:00 до 18:00 на 

сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕ-
ТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — 
Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з 
моменту оприлюднення інформації до 9:00 06.08.2019 
року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
06.08.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код 
за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України», МФО 322669. З приво-
ду ознайомлення з майном та за більш детальною інфор-
мацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

Оголошення № 286/5/4714-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та 

на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти:
лот 1 — м.  Житомир, до 20 квартир; лот 2 — м. Вінниця, до 17 квартир; лот 3 — 

м. Львів, до 14 квартир; лот 4 — м. Одеса, до 31 квартири; лот 5 — м. Рівне, до 10 квар-
тир; лот 6 — м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 21 кварти-
ри; лот 8 — м. Дніпро, до 22 квартир; лот 9 – м. Володимир-Волинський Волинської 
області, до 20 квартир; лот 10 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, 
до 30 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: 
www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропози-
цій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: до 25.10.2019;
термін дії договорів: до 30.12.2019.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель 

та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 31.07.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 31.07.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Щер-

бань Анатолій Олексійович, Тимошенко Олена Леонідівна, тел/факс (044) 4547459, 
ddz7@ukr.net, Довбик Наталія Миколаївна, тел. (044) 2711260.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту 

плану заходів на 2019—2021 роки з реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 року

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства інфра-
структури України оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту плану 
заходів на 2019—2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на 
період до 2030 року (далі — Звіт).

Проект плану заходів на 2019—2021 роки з реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року (далі — проект плану заходів) розроблений на 
виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року 
№ 430 «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 
року» і визначає механізми впровадження стратегії для усіх підсекторів транспорт-
ної галузі, а також перехресні та спеціальні заходи, які будуть впроваджені в усіх га-
лузях транспорту протягом 2019–2021 років, для створення інтегрованого до світової 
транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комп-
лексу України, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ве-
дення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національ-
ної економіки.

Рішення про затвердження плану заходів приймається Кабінетом Міністрів України 
шляхом видання розпорядження Кабінету Міністрів України.

Звіт, проект плану заходів, а також проект розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни, яким передбачено затвердження Плану заходів оприлюднено на офіційному веб-
сайті Міністерства інфраструктури www.mtu.gov.ua за посиланнями: http://mtu.gov.ua/
news/30951.html, http://mtu.gov.ua/news/30950.html.

Зауваження і пропозиції до Звіту подаються до Директорату стратегічного плану-
вання та координації державної політики в галузі транспорту Міністерства інфраструк-
тури України в електронному вигляді на електронну адресу: tomashuk@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дати публікації.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 

оголошує про проведення конкурсного 

відбору виконавців державного замовлен-

ня на підготовку здобувачів вищої освіти 

за освітнім ступенем магістра за спеціаль-

ністю «Публічне управління та адміністру-

вання» галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування».

Умови проведення конкурсно-

го відбору та перелік документів,  

що надаються учасниками, розміщено на 

офіційному веб-сайті НАДС. 

Розкриття конкурсних пропозицій від-

будеться на засіданні Конкурсної комі-

сії 09 серпня 2019 року об 11.00 у примі-

щенні НАДС за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Прорізна, 15.

Довідки за телефонами: +38(044) 256 

00 43; +38(044) 256 00 20. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ЛИПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11+16 +22 +27 Черкаська +10 +15 +23 +28
Житомирська +11+16 +22 +27 Кіровоградська +11 +16 +24 +29
Чернігівська +10+15 +22 +27 Полтавська +11 +16 +23 +28
Сумська +10+15 +21 +26 Дніпропетровська +12 +17 +25 +30
Закарпатська +11+16 +23 +28 Одеська +15 +20 +24 +29
Рівненська +9 +14 +22 +27 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +8 +13 +23 +28 Херсонська +13 +18 +25 +30
Івано-Франківська +8 +13 +22 +27 Запорізька +12+17 +25 +30
Волинська +9 +14 +21 +26 Харківська +11 +16 +25 +30
Хмельницька +10 +15 +22 +27 Донецька +12 +17 +25 +30
Чернівецька +9 +14 +22 +27 Луганська +11 +16 +25 +30
Тернопільська +9 +14 +22 +27 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +10 +15 +23 +28 Київ +13 +15  +24 +26

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

22..27
11..16

25..30
11..16
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11..16
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Оновлена Софіївка дарує унікальні композиції
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НАШІ ПАМ’ЯТКИ. В Ума-
ні оновили історичну части-
ну унікальної пам’ятки садо-
во-паркового мистецтва На-
ціонального дендрологічного 
парку «Софіївка». Тут відкри-
ли нову «Сучасну Софіївку» 
у стилі єдиного у Східній Єв-
ропі фентезі-парку. Нині вона 
дарує відвідувачам унікальні 
композиції та артоб’єкти, де 
дивовижний світ української 
культури й міфології поєднав-
ся зі світом давнього Сходу. 

Світломузична артінсталя-
ція з портретом Софії Потоць-
кої, інноваційне 3D-мапінг 
шоу «Душа лісу», стилізова-
на вхідна група, поряд з якою 
представлено картини з пері-
одами розвитку «Софіївки», 
оглядовий майданчик, водо-
спад «Дракони», традиційна 
українська садиба із симво-
лічною атрибутикою та най-
яскравішими представника-
ми нашої міфології, Япон-
ський сад з озером, альтанка-
ми, сад каменів, багатофунк-
ціональний дитячий майдан-
чик. Усе це та ще багато ін-
ших прикмет оновлення змо-
жуть відтепер побачити уман-
ці й гості міста. 

Як повідомила пресслуж-
ба Черкаської обласної держ-
адміністрації, міністр куль-

тури України Євген Нищук, 
відвідавши парк у день від-
криття, зауважив, що Мініс-

терство культури опрацьо-
вує досьє щодо внесення дав-
ньої пам’ятки — Національно-

го дендропарку «Софіївка»  
до списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО.

Байкери вирушили з Ужгорода до Одеси 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

МОТОПРОБІГ. Площу 
Театральну в Ужгороді в 
понеділок утретє заполо-

нив гул мотоциклів учасни-
ків всеукраїнського пробі-
гу «За єдність». Від Закар-
паття  до Одеси протягом 
тижня вони здолають 3310 
кілометрів. 

Цього року їхній маршрут 
став довшим, адже торік кін-
цевим пунктом був Чонгар. 
Майже вдвічі збільшився і 
список міст, які байкери від-
відають: у ньому 31 назва, а 

раніше було 18. На зупинках у 
мотобатальйон вливатимуть-
ся нові байкери з місцевих 
жителів.

— Головне для нас, щоб до-
роги були в доброму стані. В 
іншому немає нічого складно-
го, — сказав один з учасників 
пробігу Олександр Омелю-
сік. — Люди всюди гарно зу-
стрічають і радіють нам.  Ми 
все можемо зробити тоді, ко-
ли разом. І в усіх бажання од-
не: щоб Україна була єдиною. 
Це і моя мрія.

Учасники пробігу наголо-
шують на інтернаціонально-
му його складі, адже серед 
них люди різних національ-
ностей. У повсякденні поряд 
з українською звучать росій-
ська, угорська, румунська, ін-
ші мови.

Фініш всеукраїнського про-
бігу буде 23 липня в Оде-
сі. Дехто з байкерів проїде 
не всю дистанцію, але голо-
вне для них — здолати части-
ну шляху разом, чим показа-
ти єдність прагнень і бажань 
зберегти цілісність України.

У Приазовському 
степу археологи 
знайшли останки 
кіммерійця

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

СИВА МИНУВШИНА. Біля селища Ялта Мангушського ра-
йону на Донеччині археологи під час розкопок знайшли остан-
ки представника однієї з давніх культур степів Приазов’я — кім-
мерійця. У кургані поховали чоловіка віком приблизно 25—35 
років, поруч із яким виявили шкіряний головний убір, вироби із 
бронзи та кістяний інвентар. 

«Це поховання дуже рідкісне, оскільки йдеться про представ-
ників кочових племен, які жили на цих землях 950—750 років до 
нашої ери. Нам вони відомі як племена кіммерійців — першого 
історично зафіксованого народу на території України», — комен-
тує знахідку керівник експедиції старший викладач кафедри іс-
торичних дисциплін Маріупольського державного університету 
В’ячеслав Забавін.   

Археологічна експедиція Маріупольського держуніверсите-
ту, до складу якої увійшли викладачі, випускники та студенти 
історичного факультету, представники громадської організації 
«Культурно-освітня платформа «Сенс» та волонтери, наприкін-
ці червня почала розкопки двох курганів доби бронзи (ІІІ—ІІ тис. 
до н.е.). Степові могили було насипано тут в епоху ранньої брон-
зи в період ямної культури приблизно 3 тисячі років до н.е. Нині 
фахівці звертають увагу на те, що один із курганів вони змогли 
відшукати тільки завдяки картографічним даним ХІХ століття, 
оскільки прадавні могили колишніх аборигенів степу, на жаль, 
розорюють і знищують. Показово, що на останки кіммерійця на-
трапили на глибині всього 40 сантиметрів від поверхні, адже ко-
лись високий курган майже зрівняли із землею. 

Із знахідкою поки що працюють фахівці, і після всіх відповідних 
дій її передадуть на зберігання до Маріупольського крає знавчого 
музею. Можна шкодувати тільки, що Приазовський степ так і не 
став музеєм просто неба, де зберігалися б прадавні кургани, мен-
ші з яких уже потерпіли від плугів, тобто просто зникли.   

Мотоциклісти здолають 3310 кілометрів
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Втрачені документи на катер моделі «UMS»  
UA-UMS5В486Е616, регістровий номер SRU005831, двигун 

Suzuki 115 №370539,  на ім’я Романова Віталія Вячеславовича 
вважати недійсними.

З ювілеєм, «Полісся»!
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДАТА. Виповнилося 50 ро-
ків із часу заснування учнів-
ського лісництва «Полісся», 
що діє на базі Свеського ліс-
госпу на Сумщині і вважа-
ється одним із ветеранів се-

ред споріднених підрозділів 
краю. 

З нагоди ювілейної дати на 
центральній садибі лісгоспу 
відбулись урочистості, в яких 
узяли участь нинішні учасни-
ки лісництва, їхні батьки, пред-
ставники громадськості, об-
ласного управління лісового 

та мисливського господар-
ства. Присутніх із ювілеєм при-
вітав директор Свеського ліс-
госпу Олег Закусило, який по-
дякував юним шанувальни-
кам лісу за активну співпра-
цю з колективом підприємства. 
Під час пізнавальної гри — еко-
логічного квесту «Збережімо 

природу» школярі продемон-
стрували чудові знання з істо-
рії дерев, уміння орієнтуватися 
в лісі, швидко розгортати і скла-
дати намет. Згодом учасники 
ювілейних урочистостей сади-
ли молоденькі дерева, які че-
рез пів століття стануть могут-
нім лісом.  

Осучаснений дендрологічний парк «Софіївка» приваблює дедалі більше відвідувачів
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