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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК:
«Уряд категорично проти 

закупівлі будь-чого  
в Росії. Наскільки я знаю, 

ми нічого не плануємо 
закуповувати. Аудит 

контрактів ще триває, 
але ми категорично 

проти таких 
рішень». 

Намолочено  
70% зернових

ЖНИВА-2019. Українські аграрії провели збиральні роботи на 
площі 10,8 млн га, або 70% до прогнозу, й намолотили 43,3 млн 
тонн зернових і зернобобових культур за середньої врожайнос-
ті 40,3 ц/га. Так, кукурудзи зібрано 3,6 млн тонн із площі 600 тис. 
га, або 12% до прогнозу; гречки — 68 тис. тонн з площі 51 тис. 
га, або 76% до прогнозу; проса — 133 тис. тонн із 71 тис. га, або 
79% до прогнозу. Соняшнику обмолочено на площі 3,7 млн га, 
або 63%, та зібрано 8,3 млн тонн зерна за середньої врожайнос-
ті 22,6 ц/га. Сої обмолотили із 742 тис. га, або 47% до прогнозу, 
та зібрали 1,7 млн га зерна за середньої врожайності 23,0 ц/га. 
Цукрових буряків зібрали 990 тис. тонн з площі 22 тис. га, або 
10% до прогнозу, за середньої врожайності 450 ц/га.

Найбільший вал зерна намолочено на Одещині, Запоріжжі й 
Харківщині — по 3,2 млн тонн, Дніпропетровщина дала 3 млн 
тонн, Миколаївщина — 2,8 млн тонн, повідомляє пресслужба Мі-
ністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господар-
ства. А щодо осінньої посівної кампанії, то озимими зерновими 
засіяно 2 млн га площі, або 30% прогнозованої.

2,817 млрд дол.
сягнув борг російського Газпрому перед 
НАК «Нафтогаз України. З лютого 2018 

року він зріс на 10%

ЕКСКЛЮЗИВ. Керівник обласного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Володимир 
Семистяга  розповідає про підпільну діяльність патріотів  
на окупованій території 

«На Луганщині є чимало 
таємних героїв, які чинили 
спротив російській агресії»

Міністр оборони про активізацію процесу 
імпортозаміщення в оборонній промисловості 

3 5
ВАЖЛИВО

Понад 80% тих, хто пройшов 
АТО/ООС, бажають змінити 
професію. Тож не варто 
боятися брати ветеранів  
на роботу 

ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ

«УК» друкує  
проєкт закону України  
«Про Державний  
бюджет України  
на 2020 рік»
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І боротьба з корупцією, і розвиток бізнесу
ВІДКРИТІ ДАНІ. Цифровізація відкриває шлях до публічності й широкої доступності 
інформації та послуг

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

У столиці завершився третій 
всеукраїнський Open Data 

Forum 2019. Його цьогорічним 
гаслом став меседж «Україна на 

шляху до економіки даних». До 
Києва прибули близько пів ти-
сячі представників органів цен-
тральної та міської влади, про-
фесіоналів у галузі державного 
управління, українських і між-
народних експертів, громад-

ських активістів й стартаперів. 
Вони обговорювали формування 
державної політики відкритих 
даних, а саме що вже зробили 
центральні органи влади та місь-
кі ради в цьому напрямі й що на-
лежить зробити задля перспек-

тиви економіки даних, реалізації 
потенціалу використання штуч-
ного інтелекту тощо.

На форумі відбулися щорічна 
церемонія нагородження лідерів 
із розвитку відкритих даних в 
Україні Open Data Awards і від-

значення українських старта-
пів, які змагались на Open Data 
Challenge за фонд у 2,5 мільйо-
на гривень на реалізацію й під-
тримку проєктів з ви-
користанням відкритих  
даних.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бакулін Євген Миколайович,

26.09.1956 р.н., місце реєстрації (прожи-
вання): м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 20, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України Вам як підо-
зрюваному у кримінальному провадженні 
№ 42018000000000585 від 14.03.2018 за 
ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, 
ч.2 ст.366; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; 
ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; 
ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, необхід-
но з’явитися 27.09.2019 о 10 годині 00 
хвилин та 30.09.2019 о 10 годині 00 хви-
лин до старшого групи прокурорів у кри-
мінальному провадженні Кулика К.Г. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. 1106-Б приміщення Генеральної про-
куратури України, для виконання слідчих 
(розшукових) та процесуальних дій у ході 
здійснення спеціального досудового роз-
слідування.

В провадженні Солом’янського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Єжеля Михай-
ла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., обви-
нуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 
КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове 
засідання викликається Єжель Михай-
ло Броніславович, 19.10.1952 р.н., об-
винувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 
364 КК України, яке відбудеться 4 жов-
тня 2019 року о 12.00 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Криво-
носа, 25, каб. 26, під головуванням судді 
Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, ого-
лошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження № 1-кп/761/1935/2019 за 
обвинуваченням Цибульник Ірини Олек-
сандрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
згідно з Єдиним державним реєстром до-
судового розслідування за №220170000 
00000352 від 21.09.2014 року. Шевченків-
ський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному 
кримінальному провадженні відбудеться: 
04.10.2019 року о 10 год. 30 хв. у примі-
щенні Шевченківського районного суду 
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб. №614.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Кваша А.В.

Шевченківський районний суд м.Києва 
викликає Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лю-
того 1978 р.н., як обвинувачену в підго-
товче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390 
внесеного до ЄРДР 14.09.2016 року від-
носно Блейз Ірини Геннадіївни у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом 
призначено підготовче судове засідання 
на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні, за яким висуну-
то обвинувачення Блейз Ірині Геннадіївні 
у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у від-
критому судовому засіданні на 10 год. 00 
хв. 4 жовтня 2019 року, про що повідоми-
ти зацікавлених осіб.

Суддя Бугіль В.В.

Офіційне повідомлення  
ПАТ «Укртелеком»

З 1 січня 2020 року ПАТ «Укртелеком» 
припиняє надання застарілих послуг міс-
цевого телефонного зв’язку: користуван-
ня паралельним телефонним апаратом у 
різних абонентів, телефонним апаратом 
односторонньої дії,  вечірнім телефоном 
для абонентів-фізичних осіб. Ці послуги  
втратили свою актуальність і не користу-
ються попитом серед споживачів. Теле-
фонні номери тієї невеликої кількості або-
нентів, які  досі  користуються цими заста-
рілими послугами,  за їх згодою буде  пе-
реведено на користування  окремою або-
нентською лінією на умовах тарифного  
плану «Простий». За бажанням абоненти 
можуть  вибрати для користування й ін-
ший тарифний план, який забезпечить їх 
потреби у послугах зв’язку. 

Детальна інформація на сайті  
www.ukrtelecom.ua та за номером Контакт- 
центру 0-800-506-800 (дзвінки безкош-
товні з мереж українських операторів).

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: GL3N011920-GL3N011932(13 лотів);GL3N011933-GL5N011966(34 лоти)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

15.10.2019

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/44639-
asset-sell-id-217902, 44669-asset-sell-id-218002

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: GL32N011903- GL32N011907, GL32N011972- GL32N011973(7 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

15.10.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го 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/44666-
asset-sell-id-217996

В Шевченківському районному суді  
м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/313/2018 віднос-
но Захожого Д.П. за ч. 5 ст. 368 КК Укра-
їни. Шевченківський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що судовий розгляд по ви-
щевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 4 жовтня 09 год. 00 хв. у 
приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, 611 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Левицька Т.В.

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Яценка Дмитра Сергі-
йовича, 27.09.1983 року народження, (остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Се-
вастополь, вул. Пролетарська, 34, кв.109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 30.09.2019 року о 
09 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який 
відчує особу. Слухання кримінального про-
вадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під 
головуванням судді Павленко О.О. 

У разі неявки обвинуваченого до суду ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідо-

вич, 26.09.1978 року народження, зареє-
стрований за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, с. Візирка, вул. 
Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна, 
23.10.1973 року народження, зареєстро-
вана за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапа-
ївської Дивізії, 20 кв. 8-а, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликаються в судове засідання, що відбу-
деться 3 жовтня 2019 року об 11 годині 
30 хвилин в залі судових засідань № 233 
Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обви-
нувачені.

Суддя Кічмаренко С.М.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

оголошує конкурс 
на посаду директора Державної науково-педагогіч-
ної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

У конкурсі можуть брати участь громадяни Укра-
їни, які вільно володіють державною мовою, мають 
науковий ступінь доктора наук або доктора філосо-
фії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науко-
во-педагогічних працівників не менше як 10 років, а 
також високі моральні якості та організаторські зді-
бності.

Строк подання заяв — два місяці з дня опубліку-
вання оголошення. Вибори директора Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Су-
хомлинського відбудуться 5 грудня 2019 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента 
НАПН України, в якій зазначається інформація про 
застосування або незастосування до претендента об-
межень, установлених частиною третьою статті 9 За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією 
розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий сту-

пінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періо-

дичного) психіатричного огляду, що видається від-
повідно до Порядку проведення обов’язкових попе-
редніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного ре-

єстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом 

(крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за міс-
цем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН Украї-
ни, кімн. 214. 

Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Будівництво житлового будинку по проспекту Гонга-

дзе 9-Б (колишній проспект Радянської України) у По-
дільському районі м.Києва у відповідності до стандартів 
якості, діючих планувальних, санітарних, протипожеж-
них, природоохоронних  нормативів, норм з охорони 
праці у складі: Житловий 2-секційний будинок; окремо 
розташована ТП; ігровий майданчик для дітей; відкрита 
автостоянка на 6 м/м та 5 м/м; господарські майданчи-
ки; майданчик для відпочинку дорослих; фізкультурний 
майданчик; велопарковки.

Дані про земельні, водні, енергетичні  та інші викорис-
тані ресурси:

— Земельних ресурсів — загальна площа ділянки 
складає 0,27 га.

Енергетичних ресурсів: 
— електроенергія — максимальне розрахункове на-

вантаження 600 кВт від електромереж міста. Річні потре-
би в електроенергії об’єкта згідно ТЕП 3 592,8 МВт • год.

— Теплове навантаженя об’єкта в т.ч (опалення, вен-
тиляція, гаряче водопостачання) — 1,412 (1,642) Гкал/
год • (МВт) від теплових мереж міста. Річні потреби в те-
пловій енергії згідно з ТЕП — 4 627,3 Гкал/рік. 

— Водних ресурсів: розрахункові витрати води на гос-
подарсько-питні потреби всіх споживачів житлового бу-
динку  — 238,95  м3/добу з водопровідної мережі міста. 
Річні потреби води згідно ТЕП 54,951 тис.м3/рік.

— Трудових ресурсів: при експлуатації — 60  чол.   
Оцінка екологічного впливу проектованої діяльності:
- на геологічне середовище —  не впливає.
- на атмосферне повітря — впливає в межах дозво-

лених рівнів. Розрахунки показали, що вклад даного 
об’єкта у загальне забруднення атмосферного повітря 
— не суттєве і не перевищує 0,01 ГДК по всіх речовинах.

- на поверхневі та підземні води — не впливає. 
- на ґрунти — впливає — в межах дозволених рів-

нів. Ґрунт, який виймається з котловану при його відко-
пуванні та плануванні тери торії, передбачається відвози-
ти у тимчасовий відвал, що розташований за територією  
будівельного майданчика, з метою подальшого викорис-
тання для потреб зворотної засипки та планування тери-
торії.

- на соціальне і техногенне середовище — не впливає. 
- на флору і фауну — впливає – в межах дозволених 

рівнів. На ділянці влаштовуються квітники і газони, кущі і 
дерева. Згідно відомості озеленення планується висадка 
зелених насаджень у складі: слива розлога Писарда — 
14 од.; спірея вангутта — 17 од.; спірея японська — 355 
од.; ялівець звичайний «Стрікта» — 33 од. Площа озеле-
нення становить  345 м2.

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рі-
шення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і 
правилами охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності при-
ймаються протягом 2 тижнів з дня виходу публікації з 
9.00 до 18.00 за адресою: вул. Михайлівська, 18-в (044) 
363-12-00. 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

оголошує конкурс
 на посаду директора Інституту вищої освіти  

Національної академії педагогічних наук України.
У конкурсі можуть брати участь громадяни Укра-

їни, які вільно володіють державною мовою, мають 
науковий ступінь доктора наук або доктора філосо-
фії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науко-
во-педагогічних працівників не менше як 10 років, а 
також  високі моральні якості та організаторські зді-
бності.

Строк подання заяв — два місяці з дня опубліку-
вання оголошення. Вибори директора Інституту ви-
щої освіти НАПН України відбудуться 12 грудня 2019 
року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента 
НАПН України, в якій зазначається інформація про 
застосування або незастосування до претендента об-
межень, установлених частиною третьою статті 9 За-
кону України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією 
розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий сту-

пінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періо-

дичного) психіатричного огляду, що видається від-
повідно до Порядку проведення обов’язкових попе-
редніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного ре-

єстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом 

(крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за міс-
цем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН Украї-
ни, кімн. 214. 

Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 

24.05.1980 р.н., уродженка м. Лисичанськ Луганської 
області, яка зареєстрована за адресою, вул. Пушкі-
на, буд.17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 07.10.2019 на 13 
год. 20 хв. до Івано- Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області, за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Cуддя Н.І. Деркач
Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 
р.н., уродженець смт Трьохізбенка Слов’яносербського 
р-ну Луганської обл., громадянин України, останнє відо-
ме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський 
р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі  
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 07.10.2019 на 13 год. 00 хв. до Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального проваджен-
ня про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.І.Деркач
Повістка про виклик обвинуваченого

Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 
20.12.1971 р.н., уродженець м.Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська 
обл., м. Ровеньки, вул. Ю.Гагаріна, буд. 17, кв. 111, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 07.10.2019 на 13 год. 40 хв. 
до Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для 
розгляду кримінального провадження про обвину-
вачення Журби Олександра Васильовича у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Н.І.Деркач
Повідомлення про реорганізацію  

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ПОП «ЗОРЯ» с. ГЛИБОЧОК (ідентифікаційний 

код 30806362) (далі — Підприємство) повідомляє 

про прийняття 29.08.2019 року рішення про реорга-

нізацію Підприємства, а саме: припинення шляхом 

приєднання до ТОВ «ТАС АГРО ПІВДЕНЬ» (ідентифі-

каційний код 30418454).
Повідомлення про реорганізацію  

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВ «ЯЛАНЕЦЬКЕ» (ідентифікаційний код 

03733654) (далі — Товариство) повідомляє про при-

йняття 29.08.2019 року рішення про реорганізацію 

Товaриства, а саме: припинення шляхом приєднан-

ня до ТОВ «ТАС АГРО ПІВДЕНЬ» (ідентифікаційний 

код 30418454).

Повідомлення
Адмінколегією Київського ОТВ АМКУ 08.08.2019 при-

йнято Рішення №60/46-р/к у справі №139/60/83-рп/к.18, 
яким дії ТОВ «ВП «Укркабель» (38261938) та ТОВ «Мар-
кеткабель» (41645541) визнано порушенням законо-
давства про захист економічної конкуренції, передбаче-
ного п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 с. 6 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 
узгоджених дій, які стосуються спотворення результа-
тів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.uа/amku/сontrol/куіvr/index.

Повідомлення
Адмінколегією Київського ОТВ АМКУ 08.08.2019 при-

йнято Рішення №60/48-р/к у справі №118/60/61-рп/к. 
18, яким дії ПП «Шериф» (32345362), ПП «Охоро-
на-001» (39415179), ПП «0хорона-002» (39415320) та 
ПП «0хорона-005» (41149568) визнано порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції, пе-
редбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 с. 6 ЗУ «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антикон-
курентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  
http://www.amc.gov.uа/amku/сontrol/куіvr/index.

Повідомлення
Адмінколегією Київського ОТВ АМКУ 08.08.2019 при-

йнято Рішення №60/47-р/к у справі №58/60/63-рп/к.19, 
яким дії ТОВ «Нікоспорт» (40524874) та ТОВ «Атлетика 
Віва» (39845698) визнано порушенням законодавства 
про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 
ст. 50 та п. 4 ч. 2 с. 6 ЗУ «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгодже-
них дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 
http://www.amc.gov.uа/amku/сontrol/куіvr/index.
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ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТяХ УКРAЇнИ 
нA 26 веРеСня

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +11 +16 Черкаська +5 +10 +12 +17

Житомирська +6 +11 +12 +17 Кіровоградська +6 +11 +13 +18
Чернігівська +4 +9 +11 +16 Полтавська +3 +8 +12 +17
Сумська +2 +7 +11 +16 Дніпропетровська +3 +8 +13 +18
Закарпатська +7 +12 +13 +18 Одеська +9 +14 +16 +21
Рівненська +6 +11 +13 +18 Миколаївська +6 +11 +16 +21
Львівська +7 +12 +14 +19 Херсонська +4 +9 +16 +21
Івано-Франківська +6 +11 +14 +19 Запорізька +2 +7 +15 +20
Волинська +6 +11 +13 +18 Харківська +1 +6 +12 +17
Хмельницька +7 +12 +14 +19 Донецька +2 +7 +12 +17
Чернівецька +7 +12 +14 +19 Луганська +1 +6 +12 +17
Тернопільська +7 +12 +14 +19 Крим +7 +12 +16 +21
Вінницька +7 +12 +14 +19 Київ +8 +10  +13 +15
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Може, правда, може, й ні…
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІЛЬМ. Події серіалу «Абсо-
лютно брехлива історія» роз-
гортаються в ХVI столітті на 
Запоріжжі. Простий селян-
ський хлопець Іван викрав у 
московського царя коштов-
ності, аби викупити свою ма-
тір із турецького полону. Та 
здійснити план не так просто, 
адже виявляється, що він по-
цупив магічну сережку, яка бу-
ла запорукою непереможно-
сті московської влади. Уберег-
ти її Іванові не вдається. Скарб 
потрапляє на Січ, сережку но-
сить у вусі кошовий oтаман. 
Проте вкрасти щось у козаків 
значно важче, ніж у царя. За-
вдання ускладнено ще й тим, 
що Хортицю лихоманить на-
передодні перевиборів отама-

на. Іванові не довіряє автори-
тетний козак назар. До того 
ж хлопця переслідує жорсто-
кий гончак московського царя, 

який мусить повернути вкра-
дене й покарати грабіжника.

«Абсолютно брехлива іс-
торія» — це 12-серійна коме-

дійна авантюра з вигаданими 
персонажами і подіями. Її ще 
називають історією про друж-
бу, магію та відірване вухо. 
одне слово, сумувати гляда-
чам не доведеться. 

Серіал знімали в Києві у му-
зеї Пирогів в Житомирській 
області, на Хортиці, а недав-
но знімальна група побувала 
на Черкащині, де серед ма-
льовничих пейзажів Буцького 
каньйону оператори відзняли 
деякі епізоди. 

над серіалом працює по-
тужна команда українських 
фахівців. У головних ролях 
Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, 
остап Ступка, Ігор Портянко 
та інші. Режисер-постановник 
— олександр Березань, гене-
ральний продюсер — окса-
на Іванюк. в ефір серіал ви-
йде на одному з телеканалів 
2020 року.

Старий вітряк  
як унікальна локація

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Чи думав чех 
Іван Клічник, який 1895 року збу-
дував млин-вітряк у селі Красно-
сілля гощанського району на Рів-
ненщині, що його дітище стане уні-
кальною локацією? А воно стало: 
10 років тому в начальника управ-
ління культури і туризму місцевої 
райдержадміністрації Анатолія Іва-
сюка виникла ідея організувати 
тут фестиваль народної творчос-
ті «Красносільські вітряки» й за-
просити на виступ колективи з усі-
єї області. Так і зробили. А потім  
знову й знову. Торік фестиваль пе-
ретворили на всеукраїнський. ни-
ні на 10-й ювілейний символічно 
з’їхалися колективи з 10 областей і 
столиці: автентика притягує, нена-
че магніт! Сільські ради району, за 
традицією, впорядкували тут куре-

ні: радо пригощали стравами, при-
готовленими за старовинними ре-
цептами своєї місцевості! 

І все це — під українські народ-
ні пісні, танці, з виробами народних 
умільців. ось що значить подиви-
тися на свою історію іншими очи-
ма! Тут переконуєшся: ми, укра-
їнці, точно не загубимося в улам-
ках субкультур, а наші традиції не-
одмінно збережуть нащадки. не 
знаю,чи так «думає» старезний 
млин-вітряк, який вірою і правдою 
служив місцевим жителям аж до 
60-х років минулого століття. ни-
ні він, чи не найстаріший в Украї-
ні, — пам’ятка дерев’янної архітек-
тури. Але конче потребує ремон-
ту: вочевидь таку розкручену ло-
кацію пора подавати на якийсь со-
лідний грант.

Квест для луганчан у Таборі миру

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДІАЛОГ. Два десятки дітей з 
луганщини завітали до Жито-
мирщини. як кажуть дорослі з 
обласного департаменту осві-
ти, мета Табору миру, який ор-
ганізовано відповідно до про-

грами оон, — просування 
культури миру й побудова про-
стору для діалогу та розуміння 
між молоддю зі східних регіонів 
України і ветеранами АТо. А 
юні учасники цікавої подорожі 
стверджують, що запам’ятали 
ці дні назавжди ще й тому, що 
було дуже цікаво та весело.

Розповідають про важливі 
зустрічі й екскурсії, про спілку-
вання та мінітренування з мін-
ної безпеки, яке провів вете-
ран АТо. Запам’ятався учасни-
кам Табору миру форум-театр, 
завдяки якому школярі змогли 
відчути себе сценаристами, ак-
торами та глядачами. І досхо-

чу веселилися підлітки під час 
захопливого квесту «Будуємо 
мир навколо себе». Адже на-
віть крокувати на спеціальних 
лижах, які одночасно вдягають 
члени команди, — і весело, й 
успішно лише за умови, коли 
кожен враховує сили та сприт-
ність інших. 

Харків приймає 
бієнале молодого 
мистецтва

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКИ. Із 17 вересня впродовж півтора місяця в Харкові про-
ходить національний захід у галузі візуальних мистецтв — Бієнале мо-
лодого мистецтва. Цього року його тема звучить таємничо: «Здаєть-
ся, я заходжу в наш сад». вона асоціюється з харківським ботанічним 
садом, бо і сама карта бієнале — метафора ботсаду та запрошення у 
мандрівку Харковом.

Під час заходу, в якому беруть участь художники й художниці з усі-
єї України, відбудеться півсотні виставок на 16 локаціях. виставковими 
просторами стали два поверхи в історичному корпусі готелю «Харків», 
де представлено 28 проєктів з основної програми, і «ЄрміловЦентр», 
що примістив 11 проєктів. Команда бієнале, до речі, для розміщення 
експозиції в готелі розчистила поверхи, яких упродовж 10 років не ви-
користовували. Проєкти з основної програми можна буде побачити в 
Держпромі, ботанічному саду ХнУ ім. в.н. Каразіна, обсерваторії — 
нДІ астрономії ХнУ ім. в.н. Каразіна та у сквері біля Харківської шко-
ли архітектури.

Іван та Мар’яна (Юрій Дяк і Міла Сивацька)  
в «Абсолютно брехливій історії»
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Повідомлення про реорганізацію 

Усім зацікавленим особам та кредиторам

СТОВ «ЩЕРБАШЕНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03753705) (далі — 

Товариство) повідомляє про прийняття 06.08.2019 року рішення про 

реорганізацію Товариства, а саме: припинення шляхом приєднання 

до ТОВ «ТАС АГРО ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 36432055).

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Генка Максима Генна-
дійовича, 31.08.1983 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2 кв.115, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження в порядку спеціального судового проваджен-
ня стосовно Генка М.Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, передба-
ченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке відбудеться 03.10.2019 ро-
ку о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні 
причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя  Коваленко В.М.

Автентика притягує,  
неначе магніт!

Юним луганчанам  
дуже сподобалося  
на Житомирщині

У діалозі легко знаходити 
потрібні рішення
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