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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН:
«Кремль не пробачає 

жодної слабкості. 
З позиції сили ми 

повинні підтримувати 
нинішні санкції 

й водночас 
продовжувати 

діалог». 

Курс гривні формує 
лише ринок

СТАБІЛЬНІСТЬ. Подвійні вибори не вплинули на валют
ний ринок України, і курс гривні формується тільки під впли
вом ринкового попиту і пропозиції. Про це заявив голова Націо
нального банку Яків Смолій.

«Чинники зміцнення гривні останнім часом — сприятливі 
умови для українського експорту, приплив інвестицій від нере
зидентів у боргові папери України, внаслідок чого зросла про
позиція валюти на ринку», — цитує Якова Смолія УНІАН. 

Голова Нацбанку прогнозує запровадження нової програми 
структурного фінансування з Міжнародним валютним фондом і 
отримання в її межах 2 мільярдів доларів у четвертому кварталі 
2019 року. Посилаючись на досвід інших країн та квоту України 
в МВФ, в НБУ прогнозують потенційний строк нової програми 
36—48 місяців, або 3—4 роки, а потенційний обсяг — 5—10 мі
льярдів доларів. В НБУ передбачають, що Міністерство фінан
сів ще восени вийде на ринок євробондів і розмістить мільярд 
доларів.  Нацбанк знизив облікову ставку до 17% річних із 19 
липня й планує поступово зменшувати її  до 8% у 2021 році.

131,4 млрд грн 
єдиного соціального внеску надійшло 

до держбюджету в І півріччі 2019-го. Це 
на 23,6 млрд грн більше порівняно  

з аналогічним періодом торік 

ЖОРСТОКА РЕАЛЬНІСТЬ. В умовах пропагованого «процвітання 
республіки» жителі Донецька та інших загарбаних міст 
насправді, рахуючи копійки, змушені працювати на кількох 
роботах

Окупація. Липневе 
липове «покращення» 

Нова очільниця Єврокомісії про необхідність зберігати 
політику санкцій ЄС щодо Росії
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 СОЦІУМ

Попри не вельми сприятливі 
погодні умови, прогнози 
майбутнього врожаю загалом 
добрі, як і перспективи експорту 
нашої аграрної продукції

ЖНИВА-2019

Чернівчанка Валерія 
Мартинюк облаштувала  
для людей з інвалідністю 
затишний центр «Любов,  
яка лікує»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Жителі окупованих територій Донбасу почуваються дедалі більш обдуреними, порівнюючи умови життя в Україні  
та проросійських «республіках» 
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цвк інформує
глих столів», пресконференцій стосовно положень передвиборних програм 
та політичної діяльності політичних партій — суб’єктів виборчого процесу чи 
політичної діяльності кандидатів у народні депутати України, публічні закли-
ки голосувати за або не голосувати за політичну партію — суб’єкта виборчого 
процесу, кандидата в народні депутати України або публічні оцінки діяльності 
цих політичних партій чи кандидатів у народні депутати України. 

Водночас Закон встановлює низку обмежень щодо ведення передвибор-
ної агітації.

Так, участь у передвиборній агітації забороняється органам виконавчої 
влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого са-
моврядування, правоохоронним органам і судам, у робочий час посадовим і 
службовим особам зазначених органів, крім випадків, коли відповідна поса-
дова чи службова особа є кандидатом у народні депутати України (пункти 2, 
3 частини першої статті 74 Закону). 

Відповідно до частин третьої — п’ятої статті 74 Закону  забороняється ви-
користання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення пе-
редвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів політичних партій, 
кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі.

Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження перед-
виборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, 
розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної 
агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за політичні партії — 
суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України в одно-
мандатному виборчому окрузі або публічна оцінка діяльності цих політичних 
партій чи кандидатів у народні депутати України під час проведення заходів, 
організованих органами державної влади, органами влади Автономної Респу-
бліки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комуналь-
ними підприємствами, закладами, установами, організаціями.

Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами 
на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій державної та комунальної форми власності.

Зазначені обмеження є гарантією реалізації та дотримання принципу рів-
них та вільних виборів. 

Так, частиною першою статті 38, статтею 71 Конституції України встанов-
лено, що громадяни мають право, зокрема, вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади. Вибори до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям 
гарантується вільне волевиявлення.

Вибори народних депутатів України є рівними: громадяни України беруть 
участь у виборах депутатів на рівних засадах. Усі кандидати в народні депута-
ти України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. 
Усі політичні партії — суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можли-
вості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених 
Законом. Рівність прав і можливостей кандидатів у народні депутати Украї-
ни, політичних партій — суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчо-
му процесі забезпечується, зокрема, забороною втручання органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого са-
моврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених Зако-
ном, рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх 
службових та посадових осіб до кандидатів у народні депутати України, полі-
тичних партій — суб’єктів виборчого процесу.

Вибори народних депутатів України є вільними. Громадянам України за-
безпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного вияв-
лення при голосуванні. Застосування, зокрема, обману чи будь-яких інших 
дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється (частини перша, друга статті 6 Закону).

Разом з тим відповідно до частини шостої статті 74 Закону поширення у 
будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності 
України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення су-
веренітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконно-
го захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалю-
вання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.

На органах державної влади лежить позитивне зобов’язання забезпечи-
ти свободу виборців формувати свою думку. Так, Кодекс належної практики 
у виборчих справах (CDL-AD(2002)023rev, пункт 3.1 Пояснювальної доповіді) 
встановлює, що «органи державної влади мають дати виборцям змогу зна-
йомитися з партійними списками та кандидатами, що беруть участь у вибо-
рах, зокрема, за допомогою належного розміщення матеріалів агітації». При 
цьому «для забезпечення дієвості норм, що стосуються вільного формуван-
ня виборцями своєї думки, будь-яке порушення зазначених вище норм має 
бути покараним».

За таких умов Комісія вважає, що право політичних партій — суб’єктів ви-
борчого процесу, кандидатів у народні депутати України в одномандатних ви-
борчих округах на проведення передвиборної агітації не повинно використо-
вуватися ними всупереч права виборців на вільне формування своєї волі без 
застосування погроз або інших дій, що можуть йому перешкоджати.

Докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсут-
ність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта звернення 
зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, 
що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій ко-
місії суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи 
(частини перша — третя статті 112 Закону).

Якщо суб’єкт звернення, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не 
надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча 
комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

Згідно з частинами четвертою та сьомою статті 112 Закону виборча комі-
сія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скар-
ги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або 
не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії — суб’єкта 
розгляду скарги.

Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також 
достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом.

Наданий суб’єктом звернення зі скаргою як доказ акт про виявлен-
ня порушення Закону від 12 липня 2019 року та додані до нього фото-
графії і відеозаписи вказують, що кандидатом у народні депутати Украї-
ни в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищенком М. М. 12 липня  
2019 року була проведена зустріч із виборцями. При цьому факт, що зазначе-
на зустріч мала місце в приміщенні Святошинської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації підтверджено Куліком В.В., довіреною особою кандида-
та в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Ти-
щенка М.М., у наданих письмових поясненнях. 

Разом з тим Комісією не береться до уваги твердження Куліка В. В., що за-
значена зустріч Тищенка М. М. була проведена ним не як кандидатом у на-
родні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року, а як «людиною з активною громадянською позицією», а 
також що під час зустрічі Тищенком М. М. не здійснювалося жодної діяльнос-
ті, яка б мала ознаки агітаційної. 

Так, зі змісту відеозаписів вбачається, що Тищенком М. М. надається пу-
блічна оцінка діяльності Третьякова Олександра Юрійовича, який є народ-
ним депутатом України VIII скликання, обраним в одномандатному виборчо-
му окрузі № 219, та кандидатом у народні депутати України в зазначеному од-
номандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депу-
татів України 21 липня 2019 року. Крім того, такі висловлювання Тищен-
ка М. М., як: «Надо с этим сначала побороться. Сказать «Нет!» третьяков-
ской банде» мають ознаки публічних закликів не голосувати за згадано-
го кандидата в народні депутати України та свідчать, що зазначений за-
хід був агітаційним. 

Крім того, щодо твердження суб’єкта оскарження, що «жодних намірів 
та спроб внести розлад у роботу вищевказаних державних та комуналь-
них органів (Святошинської районної у місті Києві адміністрації та Центру 
надання адміністративних послуг Святошинського району) Тищенко М. М. 
не робив», Комісія зазначає, що на відеозаписі, долученому до скарги, за-
фіксовано, як Тищенко М. М. у розмові вживає такі висловлювання: «Мы 
не пришли ломать. Мы сразу говорим, друзья, все, кто хочет работать как 

люди, пожалуйста, работайте. Нет проблем. Но работайте, как люди. У 
вас остался месяц. Владимир четко, Зеленский, сказал: «Ребята, если вы 
порядочные, если вы хотите работать, милости просим в команду. Но ес-
ли вы думаете, что будет все по-старому и что вы будете продолжать вот 
таких людей грабить, вот таких людей, такое в принципе … это будет уже 
вопросы соответствующих органов. По этой причине я сегодня здесь». 

Зазначені висловлювання могли бути сприйняті працівниками  Свято-
шинської районної в місті Києві державної адміністрації та Центру надан-
ня адміністративних послуг Святошинського району як залякування та по-
грози, заборона яких гарантована статтями 38, 71 Конституції України, 
статтею 6 Закону, що є посяганням на права і свободи людини. 

Натомість доказів або пояснень, які б спростовували обставини, викла-
дені у відеозаписах, долучених до скарги, кандидатом у народні депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищенком М. М. Ко-
місії не надано.   

Відповідно до частини четвертої статті 113 Закону при розгляді скарги 
по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково 
чи відмовити в її задоволенні.

Підставою для задоволення скарги є встановлення виборчою комісією, 
що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають за-
конодавству про вибори народних депутатів України.

У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, 
яким, зокрема, визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його 
положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам за-
конодавства про вибори народних депутатів України, порушують вибор-
чі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого проце-
су, зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій, 
здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та поря-
док проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасуван-
ня рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними 
(пункти 1, 4, 6 частини п’ятої статті 113 Закону).

Отже, за результатами розгляду скарги Храновської І. С., довіреної осо-
би кандидата в народні депутати України  в одномандатному виборчому 
окрузі № 219 Якименко Н. М., Комісією встановлено наявність у діях кан-
дидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі 
№ 219 Тищенка М.М. щодо проведення агітаційного заходу в приміщен-
ні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ознак по-
рушення законодавства про вибори народних депутатів України, виборчих 
прав громадян, прав та законних інтересів суб’єктів виборчого процесу.

З огляду на викладене Комісія має підстави для задоволення скарги 
Храновської І.С., довіреної особи кандидата в народні депутати України  в 
одномандатному виборчому окрузі № 219 Якименко Н. М.

За змістом частини першої, пункту 5 частини другої статті 61 Закону 
Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження окре-
мому кандидату в народні депутати України в разі порушення кандида-
том у народні депутати України обмежень щодо проведення передвибор-
ної агітації.

Частинами третьою, четвертою статті 61 Закону передбачено, що Цен-
тральна виборча комісія може прийняти рішення про попередження окре-
мому кандидату в народні депутати України за результатами задоволен-
ня скарги. Попередження, зазначене в частині першій вказаної статті За-
кону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодер-
жавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Централь-
ної виборчої комісії.

За таких умов Комісія вважає за потрібне оголосити попередження за 
порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, зокрема 
частини шостої статті 74 Закону, кандидату в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах на-
родних депутатів України 21 липня 2019 року Тищенку Миколі Микола-
йовичу. 

Також Комісія окремо звертає увагу, що в разі виявлення порушень, 
передбачених частиною другою статті 61 Закону, чи інших порушень, за 
які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідаль-
ність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для 
перевірки і реагування відповідно до закону (частина шоста статті 61 За-
кону).

Згідно з частиною двадцять шостою статті 74 Закону в разі надходжен-
ня до Центральної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо 
порушень, які мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративно-
го правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає за-
значене повідомлення до відповідних правоохоронних органів.

Статтею 23 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, 
що до основних повноважень Національної поліції України належать, зо-
крема, вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 
правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністратив-
них правопорушень, здійснення своєчасного реагування на заяви та по-
відомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 3, 6, частин першої — чет-
вертої, шостої статті 61, статей 68, 74, 108 — 113 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України», Порядку розгляду скарг виборчими ко-
місіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133, статті 23 Закону 
України «Про Національну поліцію», керуючись частиною другою статті 3,  
статтями 11 — 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою  
статті 15 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна 
виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Скаргу Храновської Ілони Станіславівни, довіреної особи кандидата 
в народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі № 219 
Якименко Наталії Миколаївни на позачергових виборах народних депута-
тів України 21 липня 2019 року, на дії кандидата в народні депутати Укра-
їни в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року Тищенка Миколи Мико-
лайовича задовольнити.

2. Дії кандидата в народні депутати України в одномандатному вибор-
чому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року Тищенка М. М. щодо проведення передвиборної агі-
тації в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адмі-
ністрації визнати такими, що не відповідають вимогам законодавства про 
вибори народних депутатів України, порушують виборчі права громадян, 
права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу.

3. Зобов’язати кандидата в народні депутати України в одномандатно-
му виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року Тищенка М. М. утриматися від проведення агі-
таційних заходів в органах державної влади, органах місцевого самовря-
дування, державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах 
організаціях, а також агітаційних заходів, які супроводжуються погроза-
ми або іншими діями, які перешкоджають вільному формуванню та віль-
ному виявленню волі виборців. 

4. Оголосити попередження за порушення обмежень щодо проведення 
передвиборної агітації кандидату в народні депутати України в одноман-
датному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних де-
путатів України 21 липня 2019 року Тищенку М. М.

5. Копію скарги Храновської І. С., довіреної особи кандидата в народні 
депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Якименко Н. 
М. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року, та доданих до неї матеріалів надіслати до Національної поліції Укра-
їни для проведення перевірки викладених у скарзі обставин та реагування 
відповідно до законодавства України.

6. Копію цієї постанови надіслати Храновській І. С., довіреній особі кан-
дидата в народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі 
№ 219 Якименко Н. М. на позачергових виборах народних депутатів України  
21 липня 2019 року, та кандидату в народні депутати України в одномандат-
ному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року Тищенку М. М.

7. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий 
кур’єр» та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії  
Т. СЛІПАЧУК

ОгОЛОшЕННЯ
До уваги

приватного підприємства «Артек-Союз» (ідентифікаційний код  
юридичної особи 30741489), товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «Транс Логістик Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38737726), товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКТОРг» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39896098), товариства  
з обмеженою відповідальністю «СТАТПОСТАЧ» (ідентифікаційний  

код юридичної особи 37485328), приватного підприємства «Збалансо-
ване харчування» (ідентифікаційний код юридичної особи 35002661), 

товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДВСЕСВІТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 39533472),

товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА гРУП» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 39410652), товариства з обмеженою від-

повідальністю «гЕУС-гРУП» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 39373129), товариства з обмеженою відповідальністю «ЧАС МРІЙ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39536248), товариства з об-

меженою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37213401), товариства з об-
меженою відповідальністю «Валета С» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33509266), товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «СТРАТТОН СІЛЬВЕР» (товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Виробничо-комерційна фірма «САВА») (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30173457), товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТРАТТОН ІНФО» (товариства з обмеженою відповідальністю  
«Авіка») (ідентифікаційний код юридичної особи 31762033).

За результатами розгляду справи № 20-26.13/267-16 про вчинення 
товариством з обмеженою відповідальністю «Візит» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 22206848), товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Укрпродакорд ОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33882399), товариством з обмеженою відповідальністю «Військторг» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39896098), товариством з об-
меженою відповідальністю «ГЕУС-ГРУП» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 39373129), товариством з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДВСЕСВІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39533472), 
товариством з обмеженою відповідальністю «ЧАС МРІЙ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 39536248), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Транс Логістик Центр» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38737726), товариством з обмеженою відповідальністю 
«РЕКТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35198633), това-
риством з обмеженою відповідальністю «Латоріца-ТЕМП» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 21005409), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Валета С» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 33509266), приватним підприємством «Збалансоване харчування» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35002661), товариством з об-
меженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «САВА» (то-
вариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТТОН СІЛЬВЕР») (іден-
тифікаційний код юридичної особи 30173457), товариством з обме-
женою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 37213401), товариством з обме-
женою відповідальністю «Авіка» (товариство з обмеженою відпові-
дальністю «СТРАТТОН ІНФО») (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 31762033), товариством з обмеженою відповідальністю «АРТА 
ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39410652), приватним 
підприємством «Артек-Союз» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 30741489), науково-виробничою фірмою «Істок-Днепр» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 13417575), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Комплекс «РІКО» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 39350080), товариством з обмеженою відповідальністю «СТАТ-
ПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37485328), Київ-
ським національним університетом імені Тараса Шевченка (ідентифі-
каційний код юридичної особи 02070944), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Ольміра» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35746336), приватним підприємством «ІНТЕРА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 31455649), товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Пирятинський делікатес» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36313601), товариством з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріф-
фін Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 35634872) порушен-
ня, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти-
конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів, проведених Міністерством оборони України на закупівлю послуг 
із забезпечення харчування за контрактом (ідентифікатор закупівлі в 
системі: UA-2016-02-22-000325-b, UA-2016-02-22-000319-b, UA-2016-
02-22-000316-b, UA-2016-02-22-000310-b, UA-2016-02-22-000309-b, 
UA-2016-02-22-000303-b, UA-2016-02-22-000298-b), Антимонополь-
ний комітет України прийняв рішення від 04 квітня 2019 року № 200-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в 
розділі «Головна - Рішення та розпорядження - Архів рішень Коміте-
ту - 2019 рік»

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ОгОЛОшЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL48N08503, GL22N08504

Короткий опис активів в лотах Права вимоги за договором про від-
ступлення прав вимоги за кредитним  
договором, житловий будинок та зе-
мельна ділянка

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)

05.08.2019 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
43416-asset-sell-id-205066
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/43421-asset-sell-
id-205077

Судновий білет 
СБ № 018199 бортовий реєстраційний номер 

ДНП-0198-К, зареєстрований 30 липня 2014 року 
на судно «Kоlibri КМ-330Д» №0314 на ім’я Баравенський  

Андрій Валерійович, вважати недійсним у зв’язку з втратою.
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Проблеми в родині? Звертайтеся до сімейних 
радників

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Сумщина до-
лучилася до областей, де в 
межах відповідної загально-
української ініціативи розпо-
чали роботу сімейні радники. 
Саме на них покладено функ-
ції добровільних помічників-
комунікаторів у сім’ях, в яких 

виникають правові проблеми. 
Як повідомили в Координа-
ційному центрі з надання без-
оплатної правової допомоги, 
першими офіційними сімейни-
ми радниками стали науков-
ці Сумського державного пе-
дагогічного університету ім. 
А. Макаренка члени правління 
ГО «Калинове гроно» доцент 
кафедри соціальної роботи та 

менеджменту соціокультур-
ної діяльності Ольга Полякова 
і викладач цієї кафедри Люд-
мила Пономаренко. Спеціаліс-
ти прийматимуть відвідувачів 
двічі на тиждень у визначений 
час у Сумському місцевому 
центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Раніше вони пройшли від-
повідне навчання і нині тісно 

співпрацюють з відповідними 
підрозділами міністерств юс-
тиції та соціальної політики, 
Національної поліції, психоло-
гами, громадськими організа-
ціями та іншими. Сімейні рад-
ники, ініціатива стосовно яких 
з’явилася торік восени, працю-
ють у кількох регіонах країни: 
Харкові, Києві, Одесі, Львові, 
Миколаєві, Луцьку, Рівному.

Екологічна стежина, 
яка єднає  
із природою

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

І ВІДПОЧИНОК, І ВИХОВАННЯ. У лісі під Золотоношею 
на Черкащині з’явилася новинка — екологічна стежка. 
Пролягає вона у Вільхівському лісництві Золотоніського 
лісгоспу. Першими пройшлися нею школярі Коробівського 
шкільного лісництва. Довжина стежки — майже 2 кіломе-
три. Розташовано на ній шість інформаційно-просвітниць-
ких зупинок, кожна з яких має особливості. Головна її ме-
та — ознайомити всіх охочих з етапами зростання лісових 
насаджень.

Першу екскурсію для учнів Коробівського шкільного ліс-
ництва новоствореним лісовим маршрутом провели лісів-
ники Ігор та Павло Міщенки. Вони розповіли школярам про 
біорізноманіття лісу, роль екосистеми в житті людини, осо-
бливості господарювання лісівників та примноження зеле-
них насаджень. На маршруті діти дізналися чимало ціка-
вого.

На одній із зупинок учні побачили рослини, які посадило 
їхнє шкільне лісництво. Наприкінці маршруту в рекреацій-
ному пункті «У дубках» кожен мав змогу перепочити в за-
тишних альтанках, а найдопитливіші дізналися чимало ці-
кавого про життя лісу зі стендів.  

Золотоніські лісівники сподіваються, що новостворена 
екологічна стежка стане ще одним улюбленим місцем від-
починку для жителів навколишніх сіл. Наголошують на то-
му, що вони завжди радо сприяють громаді, створюють на 
лісових масивах рекреаційні пункти, щоб відпочивальники 
почувалися комфортно, отримували задоволення від пере-
бування у лісі й не шкодили йому.

Який регіон України має 
вихід одразу до двох мо-

рів? Де найдовша у світі пі-
щана коса, найбільший у Єв-
ропі безлюдний острів і єди-
на на нашому континенті при-
родна пустеля? Кожен охочий 
може дізнатися про це, якщо 
побуває на Херсонщині. І не 
лише про унікальні дива при-
роди — Арабатську стрілку, 
острів Джарилгач, Олешків-
ські піски, а й про багато уні-
кальних історичних і культур-
них пам’яток: скіфські курга-
ни, античні городища, турець-
кі укріплення, козацькі хрести 
й храми. У цьому краї — по-
над 70 родовищ цілющих мі-
неральних і термальних вод, 
лікувальних грязей, соляних 
озер, тому в невеликій публі-
кації розповісти про всі його 
принади неможливо. Тож до-
поможемо вам обрати марш-
рут, який збагатить вас нови-
ми враженнями і знаннями.

Відчуйте себе 
чумаками

Ідея реконструкції відомо-
го на весь світ Чумацького 
(або Соляного) шляху нале-
жить громадам Асканії-Нови, 
Присиваської й Тавричанської 
ОТГ. Саме завдяки їм цього 
року з’явився кластер із трьох 
складових: пізнавальної, ліку-
вальної та гастрономічної. Тож 
охочим відчути себе чумаками 
вистачить двох-трьох днів для 
подолання Соляного шляху за 
маршрутом Лемурійське ро-
жеве озеро з ропою — Аска-
нія-Нова — села Тавричанка 
й Мар’янівка. Усюди є де зу-
пинитися на ночівлю, смачно 
поїсти, розважитись і дітям, і 
дорослим. Вас гостинно при-
ймуть і проведуть екскурсії.

Звісно, маршрут можна 
змінювати на власний роз-

суд, але обов’язково завітай-
те до Тавричанської ОТГ, яка 
об’єднує села Тавричанка та 
Мар’янівка, вона розташована 
за півгодини їзди від Асканії-
Нови. У Тавричанці можна по-
кататися на конях, побувати на 
єдиній в Україні фермі, де ви-
рощують корів зебу, прогуля-
тися парком «Тавричанське», 
скуштувати козячий сир за чу-
мацькими рецептами і марму-
рове м’ясо (послуга доступна 
лише для великих груп). 

У Мар’янівці, що за 8 кіло-
метрів від Тавричанки, збудо-
вано козину ферму-галерею, 
де пропонують дегустувати 
козячі сири, які виготовляють 
без використання барвників, 
ароматизаторів і стабілізато-
рів. При фермі є магазин, де 
всю цю смакоту можна при-
дбати за помірною ціною. На-
приклад, головка адигейсько-
го сиру, бринзи звичайної або 
із зеленню щонайбільше ко-
штує 50—70 гривень.

Отже, подорож Соляним 
шляхом починається смачно.

Рожеве диво 
— озеро 
Лемурійське

Ще одна цікавинка цьо-
го маршруту — Лемурійське 
(або Рожеве) озеро поблизу 
села Григорівка на території 
Присиваської сільської ОТГ 
Чаплинського району. Заслу-
говує на окрему розповідь 
історія його виникнення. У 
серпні 1969 року в цьому міс-
ці розбився військовий літак, 
який врізався глибоко в зем-
лю і вибухнув. Від удару утво-
рилася глибочезна вирва, яку 
згодом заповнили води цілю-
щого джерела. Так утворила-
ся водойма, насичена корис-
ними солями та мінералами. 

Науковці вважають, що це — 
залишки доісторичного Лему-
рійського моря, яке омивало 
береги міфічного затонуло-
го континенту з високорозви-
неною цивілізацією. Офіційно 
доведено, що солоність води 
в цьому озері майже така са-
ма, як у Мертвому морі. А ро-
жевого кольору воді надають 
водорості, які під дією сонця 
виробляють бета-каротин — 
джерело молодості.

Лікувальна грязь із Лему-
рійського озера пройшла клі-
нічні випробування і сертифі-
кована. Вона має широкий 
спектр дії: активізує всі важ-
ливі органи людини, сприяє 
відновленню рівноваги орга-
нізму, має омолоджувальний 
ефект.

Нині тут понад 40 господа-
рів облаштували власні зе-
лені садиби для гостей. Ці-
на послуги помірна — 100—
150 гривень за ніч з людини. 
Господарі пропонують підвез-
ти до озера та домашнє хар-
чування.

Наодинці  
з дикою 
природою

Наостанок варто навідати-
ся до знаменитого біосфер-
ного заповідника «Асканія-
Нова» імені Фрідріха Фальц-
Фейна. Це — одна із найста-
ріших степових науково-до-

слідних установ планети і 
найбільша європейська сте-
пова заповідна територія. У 
1984 році Рада ЮНЕСКО впи-
сала Асканію-Нову до списку 
еталонних територій планети. 
Його площа становить 33 ти-
сячі гектарів.

Тут ви можете замовити пі-
шохідну екскурсію екологіч-
ними стежками, поїздку на мі-
кроавтобусі або на власному 
автомобілі в супроводі співро-
бітника заповідника. А в за-
гони Великого Чапельсько-
го поду, де утримують понад 
800 голів унікальних тварин, 
зокрема знаменитих коней 
Пржевальського, можна про-
їхатися навіть у кінному екі-
пажі.

Якщо стомитеся від сон-
ця і п’янких запахів степу, до 
ваших послуг прохолода ве-
личезного ботанічного саду 
з озерами і ставками. У ден-
дрологічному парку 1030 де-
ревних рослин і понад 680 
видів трав’янистих. Асканій-
ський дендропарк лежить у 
безводному степу, майже не 
придатному для вирощування 
дерев. Саме тому його нерід-
ко порівнюють з оазою в пус-
телі. Але сюди можна потра-
пити лише з екскурсоводом.

І обов’язково відвідайте зо-
опарк, який на час заснуван-
ня вважали звіринцем май-
бутнього, адже тварини тут 
живуть в умовах, наближених 
до дикої природи.

Заповідник відкрито для 
відвідувачів із 1 квітня до 10 
листопада з 8:00 до 17:00. Як-
що бажаєте насолодитися ди-
кою природою не один день, є 
де зупинитися на ночівлю. До 
послуг туристів — комфорта-
бельний готель, вартість чо-
тиримісного номера в якому 
становить 650 гривень.

Отже, якщо хочете насо-
лодитися красою недотор-
каної природи, на вас чекає 
Херсонщина, яка гостин-
но зустріне вас у будь-яку по-
ру року. А головне — щоб 
побачити унікальні та різнома-
нітні дива, не обов’язково їха-
ти за кордон. Вони — поруч, в 
Україні.
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Детальніше про ці та інші туристичні маршрути Херсонщини 
можна дізнатися у департаменті туризму та курортів Херсон-
ської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 73000, Україна, м. Херсон, площа Сво-
боди, 1

e-mail: tourism@khoda.gov.ua
Тел. (+380 552) 49-55-50
Офіційний туристичний сайт: visitkherson.gov.ua 
Сторінка у фейсбуці: facebook.com/visitkherson/

Чумацьким шляхом — 
до нових вражень

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +24 +29 Черкаська +12 +17 +24 +29
Житомирська +12 +17 +24 +29 Кіровоградська +12 +17 +25 +30
Чернігівська +12 +17 +24 +29 Полтавська +12 +17 +24 +29
Сумська +12 +17 +24 +29 Дніпропетровська +13 +18 +25 +30
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +14 +19 +27 +32
Рівненська +11 +16 +24 +29 Миколаївська +14 +19 +27 +32
Львівська +11 +16 +24 +29 Херсонська +14 +19 +27 +32
Івано-Франківська +11 +16 +24 +29 Запорізька +14 +19 +27 +32
Волинська +11 +16 +24 +29 Харківська +12 +17 +25 +30
Хмельницька +11 +16 +24 +29 Донецька +12 +17 +25 +30
Чернівецька +11 +16 +24 +29 Луганська +12 +17 +25 +30
Тернопільська +11 +16 +24 +29 Крим +15 +20 +27 +32
Вінницька +12 +17 +24 +29 Київ +15 +17  +27 +29

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

24..29
12..17

25..30
12..17

25..30
12..17

27..32
14..19

24..29
11..16
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ЯТернівська державна нотаріальна контора Дніпропетровської об-
ласті у відповідності зі статтею 63 Закону України «Про нотаріат» пові-
домляє про відкриття спадщини після смерті ІЛЮЩЕНКО ГАННИ ПРО-
КОПІВНИ, яка померла 14 червня 2015 року і на день смерті прожи-
вала в місті Тернівці Дніпропетровської області, вулиця Лозова, бу-
динок 105.

Спадкоємцям ІЛЮЩЕНКО ГАННИ ПРОКОПІВНИ необхідно з’явитися 
до Тернівської державної нотаріальної контори Дніпропетровської об-
ласті за адресою: місто Тернівка, вулиця Курська, будинок 12  до 01 
вересня 2019 року.
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