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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ: 
 «Це елемент тиску, 

який сповідує 
зовнішньополітичне 

відомство РФ завжди, а 
Путін є його провідником. 

Це спроба торпедувати 
мінський процес і 

зруйнувати той курс, 
яким ми почали 

рухатися».

Більше енергоаудиторів — 
більше теплих будинків

АТЕСТАЦІЯ. На сьогодні енергоаудитори в Україні отрима-
ли вже понад 1,2 тисячі кваліфікаційних атестатів, щоб мати 
право працювати у таких напрямах: понад 700 — сертифіка-
ція енергетичної ефективності будівлі; понад 550 — обстежен-
ня інженерних систем.

За I півріччя 2019 року університети та академії країни вида-
ли 825 таких атестатів. Це майже удвічі більше, ніж за 6 міся-
ців 2018 року (440 атестатів), повідомляє Державне агентство 
з енергоефективності та енергозбереження.

Значна кількість фахівців у цій галузі сприятиме посиленню 
конкуренції на ринку, швидкому розвитку енергетичної серти-
фікації будівель та  задоволенню попиту споживачів.

«Тому вкотре закликаю заклади вищої освіти започаткову-
вати навчальні програми для енергоаудиторів, а всіх охочих — 
проходити атестацію та працювати у цій галузі», — наголосив 
голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

260 тисяч 
військовослужбовців та працівників 

Збройних сил України отримали статус 
учасника бойових дій від початку 

російської збройної агресії 

Представник України в робочій підгрупі з політичних 
питань Тристоронньої контактної групи про указ Путіна 
щодо паспортизації всіх жителів Донбасу 
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Президент сподівається, що оновлена 
Нацрада з питань антикорупційної 
політики стане майданчиком для 
реальної боротьби з корупцією задля 
подолання цього ганебного явища 

ПРЕВЕНЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання ведення 
Державного реєстру майнових 
об’єктів оздоровлення та 
відпочинку дітей»
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Росія повинна звільнити українських політв’язнів
ГЕОПОЛІТИКА.  У резолюції ЄП перелічено імена всіх наших громадян, яких утримують  
у російських тюрмах. Кремль має негайно і безумовно повернути їм волю 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Новообраний Європарламент 
вніс до порядку денного пер

шої сесії, яка завершилася вчора 
у Страсбурзі, українське питан

ня. Це символ того, що ЄП, в якому 
оновилося майже 70% євродепута
тів, і надалі триматиме в полі уваги 
усі прояви агресії Росії щодо Укра
їни і даватиме їм належну відсіч. 

Дебати та голосування за ре
золюцію «Становище захисників 

довкілля та українських політич
них в’язнів у Росії» відбулися у 
заповненій сесійній залі ЄП. Депу
тати привітали оплесками колиш
нього Президента України Петра 
Порошенка, який стежив за деба
тами з дипломатичної трибуни. 

«Ми у Європарламенті повин
ні залишатися єдиними у питан
ні порушення російською владою 
прав громадян Росії, представни
ків інших націй та етнічних груп», 
— заявила у виступі на дебатах 
польська депутатка від Європей

ської народної партії (ЄНП) Анна 
Фотига. Вона наголосила, що за
хист прав людини в Росії ніколи не 
перебував на високому рівні, проте 
«ситуація значно погірши
лася після  анексії Криму та 
агресії на сході України. 3

Чому не діє  
контроль  
на дорогах?

Чому не діє  
контроль  
на дорогах?
АКТУАЛЬНО. АКТУАЛЬНО. Недотримання встановлених норм 
ваги автотранспорту  руйнує навіть високоякісно 
відремонтовані артерії сполучення — досвід  
Житомирщини
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документи

Голова ліквідаційної комісії 
ТОВ «ЛК «ДАН-АВТО»  

(код ЄДРПОУ 39873573) 

Інформує про припинення Товариства шляхом 

ліквідації, строк пред’явлення кредиторами своїх ви-

мог до 10.09.2019 р. Місцезнаходження ліквідаційної 

комісії за адресою: 01103, місто Київ, вулиця Чорно-

гірська, будинок 14, офіс 51.

Телефон для довідок: +38 (093) 388-33-79

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРОК-

УКРЗАЛІЗБУД»
повідомляє 

про втрату основної 
круглої печатки 

 (відповідно 
відтиску)       

і визнання її 
недійсною.

Перша Харківська державна нотаріальна контора 

(м. Харків, майдан Конституції, 1, Палац Праці,  

7 під’їзд, 4 поверх) у зв’язку з відкриттям спадкової 

справи після померлої Корягіної Пелагії Миколаївни 

та померлої Авдєєвої Лідії Опанасівни викликає 

до контори Корягіна Михайла Опанасійовича  

як спадкоємця для оформлення спадщини.

Втрачені документи 
на моторний прогулянковий катер 

«UA 0255 KV», регістровий № 3-846137,  
двигун YAMAHA-200 AET, видані на ім’я  

Караванського Олега Едуардовича, 
вважати недійсними.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОК-УКРЗАЛІЗБУД» 

оголошує недійсними всі укладені 
до 11 липня 2019 року  договори, 

угоди про надання правової допомоги.

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 15.07.2019 в Департаменті комунальної власності, 
земельних та майнових відносин облдержадміністрації

Комплекс нежитлових будівель загальною площею 1528,5 кв. м за адре-
сою: вулиця Світличного І. М. (Урицького), будинок 2, місто Старобільськ, 
Луганська область — ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вартість послуг — 
4400,00 грн, термін виконання робіт — 3 календарні дні.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого  1963 року 
народження, уродженця та проживаючого за адресою: місто Алчевськ Луганської області, вулиця Станіславського, 
буд. №1, кв. №84, у судове засідання, яке відбудеться 31 липня 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у судове засідання, оголошення вважається належним повідо-

мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.  

Суддя Л. Базан

Втрачений паспорт 

громадянина України, серія 
МЕ № 756660, виданий 

Деснянським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві 4 серпня 2006 року 

на ім’я Шелкова Марія Ярославна, 
вважати недійсним.

Президент України
звільнив:
КОВАЛЬЧУКА Юрія Дмитровича — з посади голови Гощанської районної держав-

ної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

СЕРЕДУ Олександра Адамовича — з посади голови Костопільської районної дер-
жавної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

КУШНІРА Миколу Захаровича — з посади голови Рокитнівської районної держав-
ної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ЯКОВЧУКА Ярослава Володимировича — з посади голови Сарненської районної 
державної адміністрації Рівненської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

КАЛАШНИКА Анатолія Федоровича — з посади голови Близнюківської районної 
державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ВОЙТЕНКА Віктора Івановича — з посади голови Валківської районної державної 
адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

ЖИДКОВА Костянтина Сергійовича — з посади голови Дергачівської районної 
державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

ПАВЛЕНКА Володимира Миколайовича — з посади голови Первомайської район-
ної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

МУЛЯРА Романа Петровича — з посади голови Білогірської районної державної 
адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України;

КОЦЕМІРА Олександра Анатолійовича — з посади голови Віньковецької районної 
державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

МАТВЄЙЦЕВУ Олену Тадеушівну — з посади голови Городоцької районної дер-
жавної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ЗЕЛІНСЬКОГО Андрія Леонідовича — з посади голови Деражнянської районної 
державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

БЕРНАШЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — з посади голови Дунаєвецької 
районної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням стро-
ку повноважень Президента України;

ЯЦКОВА Бориса Олександровича — з посади голови Ізяславської районної дер-
жавної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

МАТЛАЄВУ Ірину Дмитрівну — з посади голови Летичівської районної держав-
ної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ФЕСУНА Сергія Никаноровича — з посади голови Старокостянтинівської район-
ної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

ФРАНЧУКА Василя Володимировича — з посади голови Старосинявської район-
ної державної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

КОМЕНДУ Лесю Мирославівну — з посади голови Хмельницької районної дер-
жавної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

БАТЮКА Олега Богдановича — з посади голови Чемеровецької районної держав-
ної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ШУТЯКА Андрія Васильовича — з посади голови Ярмолинецької районної дер-
жавної адміністрації Хмельницької області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

ЦИБУЛЬЩАКА Олександра Леонідовича — з посади голови Оболонської район-
ної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

МАРТИНЧУКА Сергія Олександровича — з посади голови Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Пре-
зидента України.

КАДРОВІ ПИТАННя

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ПОВІДОМЛЕННя 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування 

щодо імпорту в Україну сірників походженням  
з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгів-
лі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Українська сірникова фабрика» (да-
лі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо ім-
порту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (да-
лі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати 
проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сірників походженням з 
Республіки Білорусь та Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що 

її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що 

імпорт в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації міг 
здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважа-
тися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну 
сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався в таких 
обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику. 

Відповідно до матеріалів скарги протягом періоду дослідження (2016 – 2018 роки):
ціни імпорту сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації були 

нижчими за ціни заявника (крім 2017 року), а в 2018 році нижчими за собівартість сірни-
ків виробництва заявника;

обсяг імпорту сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації зріс 
в абсолютних показниках на 1,19 %, частка такого імпорту відносно споживання та вироб-
ництва сірників в Україні зросла на 9,41 % та 3,42 % відповідно.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення 
№ АД-422/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо ім-
порту в Україну товару, що має такий опис: сірники, крім піротехнічних виробів товарної по-
зиції 3604, що класифікуються за кодом 3605 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, походженням з Ро-
сійської Федерації та Республіки Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі осо-

би мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною 
для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на 
голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінеконом-
розвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Ко-
місією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здій-
снює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо прове-
дення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна за-
значити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти ор-
ганізації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батько-
ві контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою сторо-
ною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розгля-
дає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Ін-
формація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжува-
тися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надісла-
ти до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 17.07.2019 № АД-422/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублі-
кування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток 

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 
стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}
Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою сто-
роною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з 
Республіки Білорусь та Російської Федерації (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх 

об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються ком-

панії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує пору-
шенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) 
та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки 
постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в 

загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}
{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до ін-

формації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві 
версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

ПОВІДОМЛЕННя 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування 

щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію 
походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Ко-
місія) розглянула:

скаргу стосовно захисту від демпінгового імпорту автомобільних колісних дисків з алю-
мінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації (далі – скар-
га), подану малим підприємством «Фірма ПТК» у формі товариства з обмеженою відпові-
дальністю (далі – заявник);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати 
проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну автомобільних колісних 
дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що 

її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що 

імпорт в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської На-
родної Республіки та Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, при-
чому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незна-
чними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну 
автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки 
та Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти іс-
тотну шкоду національному товаровиробнику. 

Відповідно до матеріалів скарги протягом періоду дослідження (4 кв. 2015 р. — 3 кв. 2018 р.):
ціни імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської На-

родної Республіки та Російської Федерації були нижчими за ціни та собівартість автомо-
більних колісних дисків з алюмінію виробництва заявника;

обсяг імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської На-
родної Республіки зріс в абсолютних показниках на 175,6 %, частка такого імпорту віднос-
но споживання та виробництва автомобільних колісних дисків з алюмінію в Україні зросла 
на 28,1 % та 240,3 % відповідно;

обсяг імпорту автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Російської Фе-
дерації зріс в абсолютних показниках на 16,9 %, частка такого імпорту відносно виробни-
цтва автомобільних колісних дисків з алюмінію в Україні зросла на 44,3 %, відносно спожи-
вання в Україні – скоротилася на 45,7 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення 
№ АД-421/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо ім-
порту в Україну товару, що має такий опис: автомобільні колісні диски з алюмінію, що мо-
жуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 8708 70 50 90, походженням з Китайської 
Народної Республіки та Російської Федерації.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі осо-

би мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною 
для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на 
голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінеконом-
розвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Ко-
місією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здій-
снює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо прове-
дення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна за-
значити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти ор-
ганізації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батько-
ві контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою сторо-
ною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розгля-
дає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Ін-
формація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжува-
тися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надісла-
ти до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 17.07.2019 № АД-421/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублі-
кування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток 
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 

стороною розслідування
{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного 
товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою сто-
роною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних 
дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації 
(компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх 

об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються ком-

панії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує пору-
шенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) 
та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки 
постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

ВИТяГ ІЗ ПОСТАНОВИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 
від 17 липня 2019 року № 1716

1. Визнати обраним народним депутатом України на позачергових ви-

борах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодер-

жавному багатомандатному виборчому окрузі:

Нікітін Євген Володимирович, 1978 року народження, освіта вища, 

директор, ТОВ «Нікс Трейд», проживає в місті Запоріжжі, безпартійний, 

включений до виборчого списку Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 

під № 85.

ЦВК ІНФОРМУє

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонни) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в 

загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до ін-
формації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві 
версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}
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оголошення

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

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання 
на 23.07.2019 р. о 10-00 год., 25.07.2019 р. о 10-00 год., 26.07.2019 р. о 10-00 год. об-
винуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. На-
бережна, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської облас-
ті, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у продовженні розгляду кримінального прова-
дження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ. Розгляд даного кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Южноукраїнського міського суду за адресою: вул. Дружби народів, 3-А, 
головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до 

суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-

ного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позива-
ча, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. І. Савін 

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL6N08528; GL2N78521
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

06.08.2019

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
43409-asset-sell-id-205033, 
43422-asset-sell-id-205078

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL22N08404-GL22N08410; 
GL3N08441-GL3N08501(62 лоти)

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість, кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

07.08.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
43463-asset-sell-id-205596, 
43487-asset-sell-id-205650

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рам-
ках спеціального судового провадження за кримінальним провадженням за 
№ 22016050000000053 за обвинуваченням Сабаніна Андрія Олександровича, 
22.07.1973 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Сабанін Андрій Олександрович, останнє місце реєстрації за 
адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 
161А, квартира 23, викликається на 24 липня 2019 року о 16-00 год. у кабінет  
№ 218 для участі у підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, 
які є в матеріалах справи.

Захисник Веденєєва Н. С. повідомлена про день та час проведення підготов-
чого судового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Мель-
ник І. Г., суддів Костромітіної О. О., Вайновського A. M.

Приватний нотаріус Білоцерківсько-

го міського нотаріального округу Київ-

ської області Іванчишина Л. Г., бульвар 

Олександрійський, 145, м. Біла Церк-

ва, Київська область, 09117, тел./факс 

(04563) 6-10-39, повідомляє про від-

криття спадщини на майно після по-

мерлої 13.04.2019 року ШЛАПАЦЬКОЇ 

ГАЛИНИ ОЛЕКСІЇВНИ, 16.11.1936 р.н. 

Спадкоємці померлої викликаються до 

приватного нотаріуса для з’ясування 

повного кола спадкоємців.

ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

повідомляє про визнання недійсною 

з 15.07.2019 р. печатки Київського 

відділення № 13 Товариства 

з відтиском: *м. Київ * Україна * 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю* «Споживчий центр» 

* ідентифікаційний код 37356833* 

«Відділення № 13, ідентифікаційний 

код 38463237», у зв’язку з її втратою.

 Третя харківська державна нотаріальна контора просить з’явитися 

до держконтори (м. Харків, пр-т Московський, №85, тел. 732-57-41) Лу-

комець Дарину Олексіївну з питання оформлення спадщини після по-

мерлого 16.04.2018 р. Лукомець Олексія Григоровича. У разі неявки 

спадкоємців до держконтори протягом одного місяця з дня опубліку-

вання оголошення, спадщина буде оформлена на ім’я інших спадко-

ємців.

Втрачений технічний паспорт серії EE № 161619 від 07.09.2018 р. 

на екскаватор FURUKAWA W735, ДНЗ 36291 АВ, зареєстрований 

на ім’я Романенка Миколи Миколайовича, вважати недійсним.

Суднові реєстраційні документи на судно Sea Ray 250 AJ  
№ SERYB328D606, з реєстраційним бортовим номером «АУРИТА», 

судновласник Мараховський Олександр Георгійович, 
вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці ГОРОБЕЦЬ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА, який помер 
06 грудня 2018 року, та ГОРОБЕЦЬ ВАЛЕНТИНИ ФЕДОРІВНИ, яка помер-
ла 23 січня 2017 року. Звертатися протягом місяця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219;  
тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачені свідоцтво про право власності ПП №002382 та свідо-
цтво про право плавання під державним прапором України на судно  
BRP X RS з бортовим номером ПВД-0013, зареєстроване на Комурджи 
Сєрвер Сеіт-Джаліловича, вважати недійсними.

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

Найменування об’єкта оцінки:
1. частина нежилого приміщення, аптека  № 49, загальною площею 18,0 кв. м, яка складається з приміщення першого поверху  

№ 26, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ ІІІ, 10, 12-15, 24 площею 22,7 кв. м, за адресою: вул. Шевченка,  
буд. 10, м. Кремінна, Луганська область;

2. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загальною площею 18,7 кв. м, яка складається з приміщення  
№ 12, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 19, 22 площею 94,2 кв. м, за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5,  
м. Лисичанськ, Луганська область;

3. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загальною площею 17,0 кв. м, яка складається з приміщення  
№ 15, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 19, 22 площею 94,2 кв. м, за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5,  
м. Лисичанськ, Луганська область;

 4. частина нежитлової будівлі, аптека № 348, загальною площею 27,5 кв. м, яка складається з приміщень першого поверху  
№№ 23, 31, за адресою: провул. Промисловий, буд. 12 (квартал Луначарского, буд. 1а), м. Сватове, Луганська область,

Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки для розрахунку орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 липня 2019 р.
Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваній в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, яки-
ми передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в ме-
жах цього напряму.

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

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

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації 09 серпня 
2019 року о 14.00 за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для довідок: 2-55-00.

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Луганської області: 

1. частина нежилого приміщення, аптека  № 49, загальною площею 18,0 кв. м, яка складається з 
приміщення першого поверху № 26, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ ІІІ, 10,  
12-15, 24 площею 22,7 кв. м за адресою: вул. Шевченка, буд. 10, м. Кремінна, Луганська область;

2. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загальною площею 18,7 кв. м, яка 
складається з приміщення № 12, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 
19, 22 площею 94,2 кв. м за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5, м. Лисичанськ, Луганська область;

3. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загальною площею 17,0 кв. м, яка 
складається з приміщення № 15, у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 
19, 22 площею 94,2 кв. м, за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5, м. Лисичанськ, Луганська область;

4. частина нежитлової будівлі, аптека № 348, загальною площею 27,5 кв. м, яка складається з  
приміщень першого поверху №№ 23, 31, за адресою: пр вул. Промисловий, буд. 12 (квартал Луначар-
ского, буд. 1а), м. Сватове, Луганська область, терміном на 35 місяців, мета використання — з ураху-
ванням вимог чинного законодавства, призначення та характеристики (балансоутримувач — Кому-
нальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ»). 

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів: GL22N08372- GL22N08377
Короткий опис активів (майна) в лотах Квартири за адресами: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5, кв. 16;  

м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 118, кв. 119, кв. 117, кв. 134, кв. 135
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

GL22N08376-GL22N08377 07.08.2019, GL22N08372-GL22N08373 14.08.2019, 
GL22N08374-GL22N08375 21.08.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/43415-asset-
sell-id-205065
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/43414-asset-
sell-id-205063
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/43413-asset-
sell-id-205062

Оголошення 
про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-
приватного партнерства щодо проекту «Реконструкція існуючого та створення нового 

вантажного терміналу в аеропорту «Бориспіль»

Міністерство інфраструктури України оголошує про проведення конкурсу для здійснення державно-приватного партнер-
ства щодо реалізації проекту «Реконструкція існуючого та створення нового вантажного терміналу в аеропорту «Бориспіль».

Метою здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Реконструкція існуючого та створення нового 
вантажного терміналу в аеропорту «Бориспіль» є:

модернізація (часткової реконструкції, технологічного переобладнання) складської інфраструктури існуючого вантажного 
терміналу Аеропорту «Бориспіль;

будівництво нового сучасного вантажного терміналу Аеропорту «Бориспіль»;
забезпечення обслуговування пошти і вантажів  (оформлення перевізної документації,  обробки багажу,  пошти і вантажів,  

їх навантаження (розвантаження)  на  борт  (з  борту) повітряного судна з метою їх перевезення за заявленим маршрутом за 
умови дотримання вимог авіаційної безпеки, безпеки польотів, забезпечення перевезення небезпечних та спеціальних ванта-
жів) з використанням існуючого та створеного в рамках ДПП терміналів у Аеропорту «Бориспіль».

Об’єкт державно-приватного партнерства  —  існуючий вантажний термінал державної форми власності, що знаходить-
ся на балансі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також новий вантажний термінал, що має бу-
ти створений приватним партнером за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, у цьому аеропорту.

Строк здійснення державно-приватного партнерства — не більше 25 років.
Найменування державного партнера — Міністерство інфраструктури України.
Вид договору, що укладається — змішаний договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.
Строк подання заявки на участь у конкурсі — 31 календарний день після публікації цього Оголошення. 
Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в Інструкції для претендентів, яку можна отримати за адресою: 

м. Київ, проспект Перемоги, 14  у будь-який робочий день з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45. Контактна особа — Тим-
ченко Аліна, телефон 351 49 39.

Строк проведення конкурсу: граничний строк подання конкурсних пропозицій — 45 календарних днів з дати закінчення 
подання заявок на участь у конкурсі.

Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу: 
надання письмового запиту за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 14;
за факсом 351 49 39;
на електронну пошту timchenko@mtu.gov.ua.

Announcement 
on competitive tender for determination of the private partner for implementation  

of the public-private partnership for the project Reconstruction of the Existing  
and constructionof the New Cargo Terminal at Boryspil Airport

The Ministry of Infrastructure of Ukraine announces tender for implementation of the public-private partnership in terms of 
implementation of the project Reconstruction of the Existing and  construction of the New Cargo Terminal at Boryspil Airport.The 
purpose of the public-private partnership for implementation of  the project Reconstruction of the Existing and construction of the 
New Cargo Terminal at Boryspil Airport is:modernization (partial reconstruction, technological re-equipment) of the warehouse 
infrastructure of the existing Cargo Terminal at Boryspil Airport;construction of the new modern Cargo Terminal at Boryspil 
Airport;provision of mail and cargo services registration of transport documentation, handling baggage, mail and cargo, its loading/
unloading on board (from the board) of the aircraft for the purpose of its transportation on declared route upon the condition of 
compliance with the requirements of aviation security, flight safety, transportation of dangerous and special cargo), using both 
existing and constructed within the framework of the public-private partnership terminals at Boryspil Airport.

The object of the public-private partnership is the existing Cargo Terminal of public ownership, which is owned by Boryspil 
International Airport as well as a new Cargo Terminal that is to be constructed by the private partner under the contract, signed within 
the framework of the public-private partnership at this Airport.

The period of public-private partnership implementation is no more than 25 years.
The public partner is represented by the Ministry of Infrastructure of Ukraine.
The type of contract to be signed is a mixed contract, which is signed within the framework of the public-private partnership.
The deadline for submitting tender application is 31 calendar day after this Announcement publication.
The procedure of submitting tender application is set out in the Manual for Applicants, which can be obtained at the following 

address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv city, on any working day from 9 a.m. till 6 p.m., on Friday from 9 a.m. till 4:45 p.m. 
The contact person is Alina Timchenko, contact information is: 351 49 39, timchenko@mtu.gov.ua.
The deadline for  the tender: the deadline for bids submitting is 45 calendar days from the deadline for submitting tender 

applications.
The method for obtaining additional information on tender:provision of the written request at the following address: 14 Peremohy 

Avenue, Kyiv city;
via fax: 351 49 39;via e-mail: timchenko@mtu.gov.ua.
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«Урядовий кур’єр»

СВЯТО. У селі Кузьминці 
Гайсинського району на Він
ниччині збільшується народжу
ваність, а тому є кому переда
вати звичаї й традиції. День 
села тут став цікавим і зміс
товним дійством, на яке заві
тали численні гості: представ
ники сусідніх об’єднаних тери
торіальних громад, спонсори і 
спортсмени. 

«Учетверте всією громадою 
проводимо День села, а цього 
року приурочили до свята  тре
тій етап Всеукраїнського чем
піонату з авторалі «Кубок Ли
манів», який  проходить тери
торією Кунківської ОТГ. Щоро
ку вітаємо довгожителів, ново
народжених, пари, що відсвят
кували срібне та золоте весіл
ля,  аграріїв, заслужених жите
лів. Цьогоріч у нас народилося 
найбільше дітей. Хочемо, щоб 
школа у громаді залишилася. 
Розробили програму, і родини 
з дітьми, які не мають власного 
дому,  забезпечуємо житлом. 
Плануємо зростати і розвива
тися»,  — зазначила викону
вач обов’язків старости округу 
Людмила Щаслива.

Учасників свята вітали колек
тиви художньої самодіяльнос
ті,  громада пригощала   автен
тичними стравами місцевої кух
ні. Відбулось урочисте відкрит
тя «Кубку Лиманів». Спортив
ні автомоблі із професійними пі
лотами і штурманами проїхали 
площею села під аплодисменти 
вболівальників. 

«Як підприємець сплачую по
датки у Кунківській громаді, хоч 
киянин. Тут відкрив бізнес, і з ча
сом ми знайшли певну частину 
придатних для ралі доріг і вирі
шили запросити друзівспортс
менів узяти участь у змаганнях 
на цій території. Захід корисний 
громаді, адже приїхало багато 
гостей», — розповів місцевий 
підприємець — натхненник  ідеї 
проведення ралі тутешніми до
рогами Костянтин Бевз.

У Кунківській ОТГ 4,5 тися
чі жителів, але за площею вона 
чимала — до її складу входить 
11 сіл. Місцевість  тут мальов
нича — протікає річка Півден
ний Буг. За словами голови ОТГ 
Василя Безбаха, громада пла
нує  розвивати зелений туризм, 
створити туристську зону, кем
пінги, інфраструктуру, а спор
тивні змагання і  колоритні свя
та цьому сприятимуть.

52 герої назавжди повернулися до своєї частини
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. В Ужгороді на те
риторії військової частини від
крили монумент на честь за
гиблих бійців 15го окремого 
гірськоштурмового батальйо
ну, який входить до 128ї За
карпатської бригади. На чор
ній гранітній плиті викарбува
но прізвища військових, які за
гинули в боях на сході України, 
а також їхні портрети. Майже 
половину з них поховано в різ
них куточках України, а в цьо
му місці всі знову зібралися ра
зом. Ці солдати й офіцери сим
волічно й нині залишаються у 
строю. Військовиків, що й ни
ні несуть службу, завжди окри

люватимуть і зміцнюватимуть 
їхній бойовий дух подвиги по
братимів, що полягли за Укра
їну.

— Ідея спорудити цю сте
лу давня, — сказав заступник 
командира 15го окремого гір
ськоштурмового батальйону 
з моральнопсихологічного за
безпечення Вадим Ворона. — 
Бойові дії, які тривають у зо
ні ООС, тривалий час не дава
ли змоги втілити її в життя. Але 
завдяки небайдужим вдалося 
це зробити, і ми їм надзвичай
но вдячні. 

Пам’ятну стелу з іменами 52 
загиблих освятили священни
ки різних конфесій, а рідні, зна
йомі й військові побратими по
клали квіти до підніжжя. 

Маріуполець  
проїхав по 18 країнах

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МАНДРІВКИ. Молдова, Румунія, Сербія, Хорватія, Боснія і Гер
цеговина, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Греція, Туреч
чина, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Росія, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизія. Навіть читати цей список країн довгенько. 
А житель Маріуполя Віталій Іванусь недавно відвідав їх усі, проїхав
ши на велосипеді за 46 днів подорожі понад 13 тисяч кілометрів.  

Це не перша масштабна подорож маріупольця, адже під час 
попередніх він крутив педалі дорогами України, Італії та інших 
країн Європи. 28 травня Віталій вирушив у мандри в Азію, а піс
ля повернення звідти зізнався: не уявляв, що в дорозі буде так 
складно. 

«Азія часто перевіряла мене на міцність. Особливо важко бу
ло переносити спеку +45° і пустельні місцевості, коли на 150 кі
лометрів довкола тебе тільки пісок, немає селищ, магазинів і на
віть дерев. Намагався їхати вночі, а вдень спав. Не вистачало во
ди, тричі зазнав сонячного удару. Зате дуже сподобалося став
лення місцевих людей до мандрівників: мене запрошували в гос
ті, пропонували безплатно залишатися на ніч, пригощали місце
вою їжею. Найсмачнішою виявилася кухня Узбекистану, в Туреч
чині сподобався чай, а на Кавказі — неймовірно красиві гори», — 
згадує мандрівник.  У рідному місті Віталія Івануся після тривалої 
велосипедної подорожі урочисто зустрічали на Театральній пло
щі. Земляки вшанували його не тільки привітаннями і квітами, а й 
вручили подарунки, що стануть велосипедистові у пригоді під час 
майбутніх мандрівок.

Віталій Іванусь після повернення до Маріуполя приймає 
вітання від земляків Cвоєрідний пантеон на честь військових — гранітна стела
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Коліївщину досліджують науковці
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОНФЕРЕНЦІЯ. У Лисян
ці на Черкащині відбулася все
українська науковопрактич
на конференція «Коліївщина 
як національновизвольна бо
ротьба українського народу 
проти іноземного поневолен
ня. До 250річчя події». Голо
вним її ініціатором був  доктор 
історичних наук, професор ка
федри історії держави та пра
ва Національної академії вну
трішніх справ, голова Лисян
ської районної організації «Ви
токи» Національної спілки кра

єзнавців України Володимир 
Щербатюк. 

Як говорили учасники кон
ференції, в гайдамацькому ру
сі, який проіснував усе XVIII сто
ліття, брали участь представ
ники різних станів українсько
го населення — козаки, міща
ни, селяни, православне ду
ховенство, дрібна православ
на (а інколи уніатська й навіть 
католицька) шляхта. Зброй
ні виступи представників різ
них станів мали глибинні релі
гійні, соціальні, економічні, по
літичні, міжнародні, національ
ні, світоглядні та інші історичні 
причини. 

На жаль, і до сьогодні істо
рики різних країн не дійшли 
єдиної думки щодо внутріш
нього змісту тих подій й час
то порізному їх оцінюють, 
що це було:  релігійні чи ет
нічні війни, соціальне розбій
ництво чи національнови
звольне повстання, селян
ська революція або ж нова 
козацька війна? 

Події часів Коліївщини на 
конференції висвітлено крізь 
призму  нових історичних ре
алій і бачення сучасної укра
їнської історіографії. Адже 
це збереження національної 
пам’яті про самопожертву та 

героїку українського народу 
в боротьбі за державність, ці
лісність і свободу.

Організатори підготували 
для гостей презентацію книж
ки «Колективна біографія ко
зацькогайдамацьких ватаж
ків Правобережної України 
початку ХVІІІ ст. — 1769 ро
ку» та журналу «Добридень» 
№ 30—31 за 2018—2019 ро
ки. У межах заходу район
на бібліотека та Лисянський 
районний історичний музей  
ім. Т. Шевченка оформили 
тематичну виставку «Спалах 
народного гніву. До 250річчя 
Коліївщини».

Фольклор поєднали  
з авторалі

День села об’єднав молодь і старших людей

Фольклор поєднали  
з авторалі
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