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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК:
«Так, це загроза. 

Але Україна — 
демократична 

держава, тому треба 
вміти працювати і з 
такими викликами в 

парламенті. І не тільки 
в парламенті».

Зробіть щеплення  
до початку  
навчального року

ЗДОРОВ’Я. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, осо-
бливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюванос-
ті. Захворюваність улітку завжди тимчасово спадає, бо зменшу-
ється тривалість перебування людей у великих колективах. З по-
чатком навчального року захворюваність знову зростає, особли-
во серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення 
дитині до початку навчання. Для надійного захисту всі діти мають 
вчасно отримати першу і другу дози вакцини. Міністерство охоро-
ни здоров’я закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і яко-
мога швидше надолужити час, якщо ви пропустили планову вак-
цинацію. Наявність щеплень за календарем — обов’язкова вимо-
га для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл, нага-
дує пресслужба МОЗ. 

Нині є змога безоплатно вакцинувати і дітей, і дорослих. Також 
можна вакцинувати немовлят віком понад 6 місяців, для яких кір 
особливо небезпечний. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК 
(проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. 

4,9 млрд грн
становив обсяг операцій  

з електронними грішми в першому 
півріччі. Це на 60% перевищує торішній 

аналогічний показник  
ВІХИ ІСТОРІЇ. У Києві відкрився музей «Становлення української 
нації», що охоплює період від часів Трипілля до сьогодення 

Кому підморгнув 
Богун 

Секретар РНБО про обрання до Верховної Ради відверто 
проросійських політиків

6 7
ОРІЄНТИР

Економіка 
України  
за січень — 
червень  
2019 року

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Питання 
проведення моніторингу 
наркотичної та алкогольної 
ситуації в Україні»
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Газовики проти людей: їжа на вогнищах
Є ПРОБЛЕМА! Жителі одного з мікрорайонів Миколаєва вже два тижні потерпають  
без газопостачання

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Майже 12 тисяч жителів мі-
крорайону Варварівка в Ми-

колаєві стали заручниками мо-
нополіста — ПАТ «Миколаїв-

газ». Минуло вже два тижні, як на 
околиці відімкнули газ. Щоправ-
да, людей попереджали про це за 
кілька днів. Проте для більшос-
ті місцевих жителів такі дії стали 
несподіванкою, до якої вони не бу-
ли готові. 

Місцева жителька Зінаїда Іва-
нова бідкається: «У мене відпо-
чивають двоє онуків, а я не можу 
приготувати їм гарячу їжу. Бага-
то хто розпалює вогнище, аби по-
їсти гарячого. У нас і раніше від-
ключали газ, але не більш ніж на 

добу. Дуже невдоволена та обуре-
на ситуацією». Оголошення-уль-
тиматуми про те, що з 29 липня по-
чинаються планові ремонтні робо-
ти за інвестиційною програмою, не 
всі жителі прочитали. В оголошен-
нях ідеться, що ПАТ «Миколаїв-

газ» готується до опалювального 
сезону, тому й застосувало такі за-
ходи. Підключення може відбути-
ся лише тоді, коли працівникам то-
вариства забезпечать стовід-
сотковий доступ до всіх гази-
фікованих будинків. 3
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АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Повторного Аукціону з 
продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 368720 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: Київська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шев-
ченка

Початкова ціна продажу: 296 652,76 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 29 665,28 грн.
Лот № 368725 Земельна ділянка, заг. пл. 0,2308 га, 

К/Н:3223180500:08:003:0021, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: Київська 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  № 368732 Земельна ділянка, заг. пл. 0,25 га, 

К/Н:3223180500:08:003:0018, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368734 4-кімнатна квартира №87, заг. пл. 186 кв.м, за адресою: 

м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Є, кв. 87
Початкова ціна продажу: 6 847 221,38 грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.
Лот № 368736 Земельна ділянка, заг. пл. 1,9301 га, 

К/Н:5123784200:01:001:0034, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Овідіополь-
ський р-н, Сухолиманська сільрада, масив №29, ділянка №367/1

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

Розмір гарантійного внеску: 265 343,00 грн.
Лот № 368738 Земельна ділянка, заг. пл. 1,9303 га, 

К/Н:5123784200:01:001:0035, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Овідіополь-
ський р-н, Сухолиманська сільрада, масив №29, ділянка №367/2

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

Розмір гарантійного внеску: 265 343,04 грн.
Лот № 368743 Земельна ділянка, заг. пл. 0,2184 га,  

К/Н:5322483805:05:004:0017, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська

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

Розмір гарантійного внеску: 8 913,10 грн.
Лот № 368745 Земельна ділянка, заг. пл. 0,2228 га, 

К/Н:5322483805:05:004:0013, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська

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

Розмір гарантійного внеску: 9 123,43 грн.
Лот № 368751 Земельна ділянка, заг. пл. 0,2269 га,  

К/Н:5322483805:05:004:0018, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарства, за адресою: Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська

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

Розмір гарантійного внеску: 9 263,73 грн.
Лот № 368754 Земельна ділянка № 48, заг. пл. 0,15 га, 

К/H:6322083001:00:000:1082, 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. Кришталева, 48 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 158 478,22 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 368758 Земельна ділянка № 44, заг. пл. 0,1536 га,  

К/Н:6322083001:00:000:1083, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. Кришта-
лева, 44 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 162 535,14 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
 Розмір гарантійного внеску: 16 253,52 грн.
Лот № 368761 Земельна ділянка № 40, заг. пл. 0,1536 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1084, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. Кришта-
лева, 40 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 16 253,38 грн.
Лот № 368763 Земельна ділянка №54, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1085, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адер-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 54 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 368767 Земельна ділянка №56, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1086, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368772 Земельна ділянка №52, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1087, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368777 Земельна ділянка №46, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1094, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368781 Земельна ділянка №42, заг. пл. 0,1536 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1095, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-

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

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 253,38 грн.
Лот № 368783 Земельна ділянка №50, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1096, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368785 Земельна ділянка №16, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1113, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368787 Земельна ділянка №20, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1110, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368788 Земельна ділянка №21, заг. пл. 0,1544, 

К/Н:6322083001:00:000:1118, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Харківська 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 № 368790 Земельна ділянка №33, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1111, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368791 Земельна ділянка №31, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1112, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., господарських будівель і споруд (присадибна ді-
лянка), за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозо-
ва, вул. Кришталева, 56 (колишня Хрустальна)

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

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 368792 Земельна ділянка №35, заг. пл. 0.15 га,  

К/Н:6322083001:00:000:1108, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368795 Земельна ділянка №37, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1109, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368797 Земельна ділянка №23, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1106, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368800 Земельна ділянка №25, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1114, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368803 Земельна ділянка №18, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1101, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368804 Земельна ділянка №22, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1102, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368806 Земельна ділянка №29, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1103, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368808 Земельна ділянка №10, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1119, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368811 Земельна ділянка №2, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1105, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368813 Земельна ділянка №4, заг. пл., 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1107,  цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368814 Земельна ділянка №6, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1116, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368817 Земельна ділянка №8, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1115, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368818 Земельна ділянка №12, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1120, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368820 Земельна ділянка №14, заг. пл. 0,153 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1117, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: 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 № 368821 Земельна ділянка №27, заг. пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1104, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування 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 № 368823 3-х кімнатна квартира № 63, заг. пл. 72,7 кв.м, за адре-

сою: м. Херсон, вул. Покришева, буд. 49, корпус, 3, кв. 63
Початкова ціна продажу: 484 209,14 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 48 420,92 грн.
Лот № 368828 6-ти кімнатна квартира № 9, заг. пл. 173,1 кв.м, за адре-

сою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 18
Початкова ціна продажу: 1 850 800,00 грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 185 080,00 грн.
Лот № 368830 Земельна ділянка №25, заг. пл. 0,1 га, 

К/Н:3210500000:02:002:0029, цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Вишнева 

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

Розмір гарантійного внеску: 18 443,57 грн.
Лот № 368831 Земельна ділянка, заг. пл. 0,75 га, 

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

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

Розмір гарантійного внеску: 63 563,62 грн.
Лот № 368834 Земельна ділянка, заг. пл. 0,75 га, 

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

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

Розмір гарантійного внеску: 63 563,92 грн.
Лот № 368835 Земельна ділянка, заг. пл. 0,75 га, 

К/Н:3221286400:02:009:0009, цільове призначення — для ведення осо-
бистого селянського господарств, 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 № 368836 Земельна ділянка, заг. пл. 5,5147 га, 

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

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

 Розмір гарантійного внеску: 183 551,99 грн.
Лот № 368837 Земельна ділянка, заг. пл. 0,1629 га, 

К/Н:5610100000:01:068:0285, цільове призначення — для житлової та гро-
мадської забудови, за адресою: Рівненська обл., м. Рівне

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

Розмір гарантійного внеску: 24 323,43 грн.
Лот № 368840 Земельна ділянка, заг. пл. 0,1629 га, 

К/Н:5610100000:01:068:0286, цільове призначення — для житлової та гро-
мадської забудови, за адресою: Рівненська обл., м. Рівне

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

Розмір гарантійного внеску: 24 323,43 грн.
Лот № 368841 Земельна ділянка, заг. пл. 0,163 га, 

К/Н:5610100000:01:068:0287, цільове призначення — для житлової та гро-
мадської забудови, за адресою: Рівненська обл., м. Рівне

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

Розмір гарантійного внеску: 25 324,59 грн.
Лот № 368717 Вбудоване приміщ. міні-пивзаводу з адмін-побут. при-

міщ., 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 № 368722 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.
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Лот № 368726 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 № 368730 Нежитловий об’єкт з житловим будинком, заг. пл.  

1 379,10 кв.м, за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Коларів-
ка, вул. Дорожна, буд. 2 

Початкова ціна продажу: 628 811,15 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 62 881,12 грн.
Лот № 368735 3-поверховий житл. будинок з підвалом, заг. пл.  

734,8 кв.м та земельна ділянка, 0,1572 га, К/Н:5924783800:05:005:0513, 
ціль.призначення — для будівництва і обслуговування житлового будинку 
, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Сум-
ська 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 № 368739 Споруди: шинок на 28 місць та лазня на 4 міс-

ця, 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., Чернігів-
ський 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 № 368749 Житловий буд., з господарськими будівлями та спо-

рудами, 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 обслу-
говування житлового будинку, господ. будівель і споруд (присадибна ді-
лянка) за адресою: Полтавська обл., с. Горбанівка, пров. Зоряний, 12

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

Розмір гарантійного внеску: 261 839,19 грн.
Лот № 368756 Житловий буд., заг. пл. 1230,10 кв.м та 3 (три) зем. ді-

лянки: заг. пл. 0,0642 кв.м, К/Н:3223155400:05:002:0167, ціль.призначення 
— для будівництва та обслуговування житл. буд., господ. буд. та споруд 
(присадібна 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 ведення особисто-
го сельян. 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 № 368765 Незавершене будівництво житл. буд., А —  житл. буд. го-

товність — 88%, (зареєстровано), заг. пл. 474 кв.м та незавершене будів-
ництво житл. буд. Б — житл. буд. — 61%, заг. пл. 62 кв.м та земельна ді-
лянка, заг. пл. 0,146 га, К/Н:3221055500:02:021:0029, ціль.признач. —  для 
будівництва і обслуговування житл. буд., господ. буд. і споруд (присадиб-
на ділянка) за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієве-Та-
расове, вул. Леніна, 18

Початкова ціна продажу 2 740 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 274 080,00 грн.
Лот № 368771 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 оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 103 916,55 грн.
Лот № 368780 Нежитлова будівля, заг. пл. 2 487,20 кв.м, за адресою: 

Закарпатська обл., м. Берегове, просп. Геологів, 17
Початкова ціна продажу 1 783 982,78 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 178 398,28 грн.
Лот № 368784 Гараж № 3101, заг. пл. 20,50 кв.м, за адресою: м. Київ, 

вул. Челябінська, 2, Дніпровський р-н «Лівобережний» Гаражно-будівель-
ний кооператив

Початкова ціна продажу: 160 744,18 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 16 074,42 грн.
Лот № 368794 Будівля багатопоточне КПП, заг. пл. 724,9 кв.м та зе-

мельна діл., заг. пл. 0,0400 га, К/Н:5610900000:01:001:0078, цільове при-
значення — для обслуговування багатопоточного КПП за адресою: Рів-
ненська обл., м. Острог, вул. Мацути, буд. 4а

Початкова ціна продажу: 2 599 230,77 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 259 923,08 грн.
Лот № 368802 Комлекс: Адмін. будівля, А; Гараж Б; Сарай, В, Душова, Г, 

Дворові споруди 1-3, заг. пл. 121 кв. м, за адресою: Одеська обл., Татабур-
нарський р-н, м. Татарбунари, вул. Маркса Карла, буд. 45

Початкова ціна продажу: 595 305,89 грн(підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 59 530,59 грн.
Лот № 368805 Нежилі приміщення (в літ. «У»), що склад. 3/100 частина 

нежилих прим. в нежилому будинку — 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 оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 77 859,17 грн.
Лот № 368807 Нежилі приміщення ( в літ. «У»), що склад. 2/100 частини 

від нежилих приміщень, заг. пл. 37,70 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Пиро-
гівський шлях, 34, прим. №17, 

Початкова ціна продажу: 453 281,47 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 45 328,15 грн.
Лот № 368812 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстрова-

но), об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 3263,3 кв.м та земельна ділян-
ка, заг. пл. 0,4510 га, К/Н:3223155400:05:097:0037, цільове призначення 
— для будівництва і обслуговування житл.буд., господар. будівель і спо-
руд (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: 2 770 920,00 грн.
Лот № 368815 Нежитлова будівля: торгово-побутовий комплекс з го-

тельними 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: Чернівецька обл., Вижницький р-н,  
с. Банилів, вул. Романенка, буд. 1а

Початкова ціна продажу: 2 130 117,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 213 011,70 грн.
Аукціон відбудеться 03.09.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  

https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в елек-
тронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 02.09.2019 
року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 02.09.2019 ро-
ку на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 
322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інфор-
мацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів 

(аукціону) з продажу майна 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

на електронному торгівельному майданчику 
«Prozorrosale»

Номери лотів: № GL25N09986, № GL25N09987 

Коротка назва лоту/номеру кре-
дитного договору:

Комп’ютерне обладнання

Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 30.08.2019

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті організатора торгів

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

http://torgi.fg.gov.ua/206790
http://torgi.fg.gov.ua/206791 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 
№ 12017010000000054 за фактом створення та діяльності непередба-
чених законом збройних формувань за ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках даного кримінального провадження за 
участь у діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим неза-
конного збройного формування «Самооборона Криму» повідомлено 
про підозру наступним особам:

- Франчетті Олександру Сталінславовичу, 02.03.1973 р.н.;
- Резунік Ірині Петрівні, 04.06.1980 р.н. (АР Крим, м. Севастополь, 

вул. Новікова, 10-Б, кв. 59);
- Деяну Берічу (російською: Деяну Беричу), 25.09.1974 р.н.
Вказаним особам необхідно з’явитись 19.08.2019 р. о 10:00 год. 

до прокурора у кримінальному провадженні Рогова В.В. або слідчо-
го слідчого відділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шевчука Д.В. за 
адресою: м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 128, для проведення слід-
чих та процесуальних дій.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюєть-
ся процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 
№ 12017010000000054 за фактом створення та діяльності непередба-
чених законом збройних формувань за ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках даного кримінального провадження за 
участь у діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим неза-
конного збройного формування «Самооборона Криму» повідомлено 
про підозру наступним особам:

- Німетуллаєву Сейтумеру Нуридиновичу, 10.06.1952 р.н.;
- Вологіну Дмитру Михайловичу, 04.05.1969 р.н. (АР Крим, м. Севас-

тополь, пр-т Генерала Острякова, 84, кв. 106);
- Данько Юрію Олександровичу, 02.11.1963 р.н. (АР Крим, м. Севас-

тополь, сел. Передове, вул. Мінчугова, 16).
Вказаним особам необхідно з’явитись 19.08.2019 р. о 12:00 год. 

до прокурора у кримінальному провадженні Рогова В.В. або слідчо-
го слідчого відділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Шевчука Д.В. за 
адресою: м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 128, для проведення слід-
чих  та процесуальних дій.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: GL16N09979
Короткий опис активів 
(майна) в лотах

Право вимоги за кредитним договором №60/02-О-08  
від 30.09.2008 року, укладеним з юридичною особою 
(у складі пулу)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:                                                  www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:                                                                                           05.09.2019
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/118-
delta/43866-asset-sell-id-209688

Київською обласною радою прийнято рішення від 
25.07.2019 № 604-29-VII «Про реорганізацію КОМУ-
НАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ №2» шляхом перетво-
рення в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КИЇВСЬКА ОБЛАС-
НА ЛІКАРНЯ № 2» ЄДРПОУ 01993718, головою комі-
сії з реорганізації призначено головного лікаря Єлагі-
на Володимира Володимировича.

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення за адресою: 
провулок Несторівський, 13/19, м. Київ, 04053.

Царичанська державна нотаріальна контора Дні-

пропетровської області сповіщає, що відкрита спад-

кова справа після померлої 27.03.2017 року Коломо-

єць Надії Йосипівни. Спадкоємців прохання звертати-

ся до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпро-

петровська обл., Царичанськии район, смт Царичанка, 

вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468

Втрачений Судновий 

білет на судно «Dufour 

365», з бортовим  

реєстраційним номером 

«ДАП-0283-К», зареє-

строване на ім’я Подейко 

Тамари Марківни

вважати недійсним.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає обвинуваченого Нєвойту Віта-
лія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце про-
живання: Донецька обл., Волноваський район, с. 
Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/328/35/19 
(справа № 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 ро-
ку до Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 12014050380001088 за обвину-
ваченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 11.09.2019 року  
о 09-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нєвой-
ти В. О. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності. Колегія суддів: голову-
ючий суддя Новікова Н. В., судді Коваленко П. Л., 
Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає обвинувачену Катюху Олексан-
дру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове за-
сідання для здійснення спеціального судово-
го провадження в кримінальному провадженні  
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа 
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 03.09.2019 року о 13-00 годині в залі судового 
засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченої Катюхи О. В. кримінальне провадження 
буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Нові-
кова Н. В., Курдюков В. М.

Хмельницьке обласне територі-

альне відділення Антимонопольно-

го комітету України повідомляє, що 

адміністративною колегією відділен-

ня 12.04.2019 року розпорядженням  

№ 15-рп/к розпочато розгляд спра-

ви № 02-06/14-19 відносно ТОВ 

«Станкосервіс» (ідентифікаційний 

код юридичної особи — 31100437), 

ФОП Шокура Анатолія Анатолійо-

вича (ідентифікаційний номер  —  

2859920992).

Дирекція Моторного (тран-
спортного) страхового бюро Укра-
їни (МТСБУ) інформує про те, що з  
1 серпня 2019 року Товариство з до-
датковою відповідальністю «Страхо-
ва компанія «КИЇВ РЕ» втратило ста-
тус асоційованого члена МТСБУ.

ТДВ «СК «КИЇВ РЕ» втратило пра-
во укладати договори обов’язкового 
страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних 
транспортних засобів та зобов’язане 
виконати свої зобов’язання згідно з 
укладеними ним договорами.

Відкрилась спадщина після по-
мерлого 19.02.2019 року Чістікова 
Івана Михайловича, який народив-
ся 01.02.1942 року. Прошу Чістіко-
ва Віталія Івановича з’явитися для 
прийняття спадщини до приватного 
нотаріуса ЗМНО Вартанової О. С. за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандра Говорухи, буд. 59 «в», тел. 
061-289-15-29, протягом 30 кален-
дарних днів з дня публікації цьо-
го оголошення. Після спливу 30 ка-
лендарних днів свідоцтво про право 
на спадщину буде видано спадкоєм-
цям, які приймуть спадщину.

В провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ілья-
совича, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 22 серпня 2019 року об 11-30 
у приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб.6, під 
головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра Романовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,  
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України 
та Павленко Олени Геннадіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 209 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Онищенко Олек-
сандр Романович, 31.03.1969 року народження, яке відбудеться 22 серпня 2019 
року о 12-30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафоно-
ва С.А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра Романовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,  
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ,  
ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України та 
Павленко Олени Геннадіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликається Павленко Олена 
Геннадіївна, 13.02.1971 року народження, яке відбудеться 22 серпня 2019 року  
о 12-30 год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафонова С.А.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.
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Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Бігалєєва Радіка Ха-

кімовича на комісію з питань захисту прав дитини, де розгляда-

тиметься питання доцільності/недоцільності позбавлення батьків-

ських прав Бігалєєва Радіка Хакімовича стосовно малолітнього 

2012 р.н. Засідання відбудеться 21.08.2019 о 16:00 в приміщен-

ні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб. № 415.

За господиню — англійська
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

НАВЧАННЯ.  Фестиваль 
«Маркет мов», який услід за 
Києвом і Чернівцями відбувся в 
Ужгороді, давав змогу осягнути 
важливість вивчення іноземних 
мов і те, що вони доступні кож-
ному. На Народній площі вла-
штували виставку навчальних 

послуг, демонстрування кіно-
стрічок з їх обговоренням, про-
даж книжок з вивчення інозем-
них мов, навіть майстер-клас 
із йоги. Головною дійовою осо-
бою стала англійська: прово-
дили тестування з володіння 
нею, інтелектуальну гру. Діяли 
розмовні клуби і дитяча розва-
жальна зона. Разом з керівни-
ками міста і представниками 

Міністерства інформаційної по-
літики України учасників фести-
валю вітали автор соціального 
проєкту з вивчення іноземних 
мов Lingva Skills, що став най-
масовішим в українській освіті, 
поліглот і психолінгвіст Віталій 
Зубков та Сергій Фоменко, лі-
дер гурту «Мандри».

Увечері після перегляду ко-
роткометражок іноземними мо-

вами, серед яких і «Бранці 
Кремля», відбувся урок англій-
ської мови в Ужгороді з Віта-
лієм Зубковим. А тоді увагою 
учасників остаточно заволо-
дів фронтмен «Мандрів» Сер-
гій Фоменко. Серед іншого він  
розповів, як популяризувати 
рідну мову за кордоном, а та-
кож вивчати іноземні у себе 
вдома.

Хоч у Сумах немає моря, зате є «Нова хвиля»
Олександр ВЕРТІЛЬ,  

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Упродовж серп-
ня в Сумській центральній місь-
кій бібліотеці імені Т. Шевченка 
працюватиме виставка живо-
пису «Нова хвиля», яка щойно 
відкрилася у відділі літератури й 
мистецтва. Її автор — 27-річний 
сумчанин Сергій Смоленський. 

Уперше взяв у руки пензель у 
шість років, навчався у місцевій 
художній школі імені М. Лисен-
ка. Має хист не тільки до малю-
вання й графіки, а й різьблен-
ня на шкірі. Вочевидь ця любов 
передалася від батька, бо Іго-
ря Смоленського-старшого до-
бре знають не тільки в Сумах, 
а й поза межами міста. Він ві-
домий знавець тонкощів різних 

народних ремесел, член Спілки 
народних майстрів України.

   А за освітою Сергій — ку-
хар-кондитер. Свого часу пра-
цював у кафе та ресторанах, 
але мистецтво все-таки пере-
важило. За словами художни-
ка, це вже його друга персо-
нальна виставка, на якій він 
представив пейзажі, натюрмор-
ти, анімалістику, а також кіль-

ка робіт, виконаних в оригіналь-
ній техніці —  різьблення на шкі-
ряних виробах: кулони, шпиль-
ки, браслети. Назвав її «Новою 
хвилею», бо в експозиції низ-
ка морських пейзажів. Крім то-
го, більшість робіт виставля-
ють вперше, а ще він представ-
ник молодого покоління худож-
ників, що також значною мірою 
мотивує таку назву. 

Львів полонила  
класична музика
ФеСТИВАлЬ. Протягом дев’яти днів вирував LvivMozArt-2019

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Фестиваль класичної му-
зики LvivMozArt-2019 

відбувся втретє. Його орга-
нізатори під керівництвом 
артдиректорки знаної укра-
їнської диригентки Оксани 
Линів запропонували наси-
чену програму 25 заходів на 
10 різних локаціях. Цьогоріч-
на тема — «Музика та літе-
ратура». 125 років тому в міс-
ті Броди тепер Львівської 
області на білий світ прий-
шов Йозеф Рот, відомий ні-
мецькомовний публіцист і 
письменник. 80 років тому 
він відійшов у вічність. Та-
кій подвійній даті організа-
тори фестивалю приурочи-
ли перший великий концерт 
пам’яті Йозефа Рота. Міс-
цем для його проведення об-
рали, звісно ж, Броди, руїни 
тутешньої синагоги.

Фестивальні заходи відбу-
валися не тільки у звичних 
приміщеннях, наприклад 
Львівському національно-
му театрі опери та балету ім. 
Соломії Крушельницької. От 
опера-реквієм IYOV україн-
ського режисера Влада Тро-
їцького, яка очолила світо-
ву топдесятку, прозвучала у 
трамвайному депо! У двори-
ку міської Ратуші тріо з Ав-
стрії представляло мелодії й 
культуру міста Грац. На всіх 
фестивальних заходах ви-
ступали найкращі україн-
ські та світові музиканти, ви-
конавці. Варто назвати Су-
санну Чахоян, Сергія Маге-
ру, Ірину Житинську, Олек-
сандра Шульца, а також пів-
денноафриканську опер-
ну співачку Пумезу Маці-
кізу, американського митця 

Абраама Броди, кіноактор-
ку Сунні Меллез. Із колекти-
вів — насолодилися грою чи 
співом Львівської хорової ка-
пели «Дударик», Баварсько-
го молодіжного та Молодіж-
ного симфонічного оркестрів 
України. 

Програма фестивалю бу-
ла насичена, крім концер-
тів, різними перформанса-
ми, презентаціями, камер-
ними вечорами, виставка-
ми. Разом з фундацією Мо-
цартеум з австрійського 
міста Зальцбурга у співп-
раці із львівськими наці-
ональними галереєю мис-
тецтв ім. Б. Возницького 
та бібліотекою ім. В. Сте-
фаника створили експози-
цію до 300-річчя Леополь-
да Моцарта. Тут репрезен-
тували листи Моцартів, 
портрети, художню гра-
фіку, музичні інструменти 
ХІХ століття, першодру-

ки історичних видань, інші 
експонати.

Про дітей організатори 
також подбали. MozArtKids 
запросив хлопчиків і дівча-
ток у концертну подорож 
з Моцартом до Праги. Два 
молодіжні оркестри (Ба-
варський та симфонічний з 

України) мали концерт-зу-
стріч «Чарівний перстень 
Вольфганга». Фестиваль за-
вершили великим концер-
том у Львівській опері. Про-
звучали кантата «Перший 
весняний день» Франца Кса-
вера Моцарта та симфонія 
№9 Людвіга ван Бетховена.
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Живописні картини 
нагадують,  
що Крим наш

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. У Вінницькому обласному художньому музеї  виста-
вили свої роботи відомі київські художники Костянтин і Світлана 
Шаповалови. Загалом в експозиції під назвою «Кримська сюїта» 
представлено 57 робіт.  Більшість  становлять морські та гірські 
краєвиди Балаклави, Гурзуфа, Ялти тощо, які подружжя  створи-
ло під час подорожей. Привертають увагу відвідувачів і майстер-
ні картини із зображенням колоритних вулиць, затишних двориків 
кримських міст.

  «Працюючи над серією картин про Крим, ми хотіли не лише 
зберегти в пам’яті найкращі куточки сонячного півострова, а й до-
нести надію, що справедливість візьме гору. Крим — український. 
А назва виставки покликана підкреслити спорідненість художньо-
го мистецтва з музикою. Живописне  полотно — це і є застигла му-
зика», — зазначила під час відкриття виставки Світлана Шапова-
лова. 

Вони два роки працювали над картинами кримського циклу. При 
цьому не їздили на півострів, а скористалися заготовками з мину-
лих подорожей. А коли намічене підготовили, ініціювали Всеукра-
їнський виставковий проєкт, який підтримало Міністерство культу-
ри України. Загалом Костянтин і Світлана активні в житті. Вони чле-
ни Міжнародної професійної спілки художників, громадські  діячі. 
Виставляють свої картини як на персональних виставках, так і на 
спільних мистецьких проєктах, беруть участь у благодійних артаук-
ціонах. Їхні твори зберігаються в музеях та в приватних колекціях.

У Вінниці «Кримська сюїта» демонструватиметься протягом 
серпня, а потім подорожуватиме регіонами нашої країни.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +21 +26 Черкаська +14 +19 +26 +31

Житомирська +12 +17 +18 +23 Кіровоградська +14 +19 +26 +31
Чернігівська +12 +17 +23 +28 Полтавська +14 +19 +26 +31
Сумська +12 +17 +26 +31 Дніпропетровська +14 +19 +26 +31
Закарпатська +11 +16 +19 +24 Одеська +15 +20 +26 +31
Рівненська +8 +13 +18 +23 Миколаївська +15 +20 +26 +31
Львівська +8 +13 +18 +23 Херсонська +15 +20 +26 +31
Івано-Франківська +8 +13 +18 +23 Запорізька +15 +20 +26 +31
Волинська +8 +13 +18 +23 Харківська +14 +19 +26 +31
Хмельницька +8 +13 +18 +23 Донецька +14 +19 +26 +31
Чернівецька +8 +13 +18 +23 Луганська +14 +19 +26 +31
Тернопільська +8 +13 +18 +23 Крим +15 +20 +26 +31
Вінницька +14 +19 +20 +25 Київ +14 +16  +22 +24

Укргiдрометцентр

Під диригуванням артдиректорки фестивалю Оксани Линів атмосфера заходів  
була неймовірною

Публіку підкорює таїландський тенор Нуттапорн Тамматі
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