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КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 3 жовтня 2019 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖОН ГАРАМЕНДІ:
«Америка ще більше 

занепокоєна ситуацією 
в Україні, а агресія 

Росії вказує на потребу 
єдності союзників. 

Америка надаватиме 
значну підтримку Україні, 

скільки зможе».

Гаманці й довкілля 
мають зиск 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. Програма «теплих» кредитів, що пе
редбачає співфінансування державою енергомодернізації житла 
в Україні, довела свою ефективність. Оскільки вона дає змогу за
ощаджувати 10—25% енергоресурсів споживачів, її буде продо
вжено й наступного року. Голова Державного агентства з енерго
ефективності та енергозбереження Сергій Савчук запевнив на 
брифінгу, що фінансування програми 2020 року залишиться таким 
самим, як і цьогоріч, тобто 400 мільйонів гривень. 

Оцінку її ефективності проводять третій рік, повідомляє УНІАН.  
В ОСББ впродовж 2014—2019 рр. щорічна економія газу стано
вить 330 мільйонів кубометрів. Зросла не лише популярність про
грами, а й середній обсяг «теплого» кредиту для ОСББ — майже 
вчетверо. З 2015 року він зріс із 85 до 335 тисяч гривень у 2019му. 

Загалом програма засвідчила результативність, а практичні ре
зультати з точки зору економії коштів одного домогосподарства 
сприятливо впливають і на довкілля, вважають у німецькому Фон
ді ім. Фрідріха Еберта, який цього року долучився до оцінювання 
ефективності програми. 

50% 
норми очікується середня водність 

Дніпра біля Києва в жовтні. А середня 
водність Дністра — 57% 

АКТУАЛЬНО. Держлісгоспи Житомирщини стрімко 
скорочують обсяги реалізації деревини

Конгресмен, член комітету Палати представників США  
зі збройних сил про те, що за океаном жодної «втоми 
від України» немає
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 ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

На контрольно-пропускних 
пунктах «Чонгар» та 
«Каланчак»  триває активне 
будівництво тимчасових 
споруд для поліпшення 
комфорту водіїв і пасажирів 

БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ

Відповіді «УК» фахівця 
на широке коло запитань, 
пов’язаних з діяльністю  
Державної архітектурно-
будівельної інспекції 
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Маємо більше спільного, ніж різного
СУСІДСТВО. Форум регіонів України та Білорусі покликаний не лише поліпшити відносини 
областей, а й зміцнити їх на найвищому рівні 

Учора розпочався Другий фо-
рум регіонів України та Респу-

бліки Білорусь. У Житомирі пред-
ставлять економічний потенціал 
областей, обговорять розвиток та 
інтенсифікацію двосторонніх від-
носин, налагодження взаємовигід-

ної торговельно-економічної та ін-
вестиційної співпраці, повідомляє 
УНІАН. Проводять панельні дис-
кусії «Співпраця регіонів України 
і Республіки Білорусь — запорука 
стабільності й розвитку держав» 
та «Економіка регіонів — бачення 

розвитку», круглий стіл  «Розви-
ток річкового судноплавства на рі-
ках Дніпро та Прип’ять», виставку 
великогабаритної техніки й про-
мислових зразків продукції, яр-
марок виробів декоративно-при-
кладного мистецтва.

Учора міністр інфраструктури 
Владислав Криклій провів перего-
вори з міністром транспорту та ко-
мунікацій Білорусі Олексієм Ав-
раменком. 

А сьогодні зустрічаються пре-
зиденти Володимир Зеленський і 

Олександр Лукашенко. Вони об-
говорюють широке коло акту-
альних питань двосторонньої 
співпраці. Заплановано підписан-
ня двосторонніх документів про 
співпрацю регіонів України й Бі-
лорусі.

Нехай гниє, або 
«Турбота про державу»
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення № 286/5/6129-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

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

нах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість:
лот 1 – м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 – м. Вінниця, до 17 квартир; лот 3 – м. Львів, до 14 квартир; лот 4 – м. Одеса, 

до 31 квартири; лот 5 – м. Рівне, до 10 квартир; лот 6 – м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 7 – м. Миколаїв, до 21 квар-
тири; лот 8 – м. Дніпро, до 22 квартир; лот 9 – м. Володимир-Волинський Волинської області, до 20 квартир; лот 10 
– м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 30 квартир; лот 11 – м. Броди Львівської області, до 4 квартир; 
лот 12 – м. Васильків Київської області, до 30 квартир; лот 13 – м. Дрогобич Львівської області, до 18 квартир; лот 14 
– м. Запоріжжя, до 17 квартир; лот 15 – м. Золочів Львівської області, до 15 квартир; лот 16 – м. Мукачеве Закарпат-
ської області, до 6 квартир; лот 17 – м. Полтава, до 20 квартир; лот 18 – м. Тернопіль, до 22 квартир; лот 19 – м. Чер-
каси, до 12 квартир.

2.3. термін передачі квартир: до 10.12.2019.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Держав-

ні закупівлі» – Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масової інформа-

ції: № 286/5/5655-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 05.09.2019 № 169 (6532).
4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 26.09.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 – м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 – м. Вінниця, до 17 квартир; лот 3 – м. Львів, до 14 квар-

тир; лот 6 – м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 8 – м. Дніпро, до 22 квартир; лот 9 – м. Володимир-Волин-
ський Волинської області, до 20 квартир; лот 11 – м. Броди Львівської області, до 4 квартир; лот 12 – м. Василь-
ків Київської області, до 30 квартир; лот 13 – м. Дрогобич Львівської області, до 18 квартир; лот 14 – м. Запо-
ріжжя, до 17 квартир; лот 16 – м. Мукачеве Закарпатської області, до 6 квартир; лот 17 – м. Полтава, до 20 квар-
тир; лот 18 – м. Тернопіль, до 22 квартир; лот 19 – м. Черкаси, до 12 квартир – оскільки подано для участі  
у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 10 – м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 30 квартир; лот 15 – м. Золочів Львівської облас-
ті, до 15 квартир – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 5 – м. Рівне, до 10 квартир – у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох 
учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 4 – м. Одеса, до 31 квартири:
Пропозиція 7.4. ТОВ «ФОНД СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ «ПЛІЄВА», предмет закупівлі: 21 квартира у м. Одеса, вул. Плієва, 

1, секція 7.1 (секція 1, 1-й пусковий комплекс);
Пропозиція 8.4. ФО Трофимчук Костянтин Вікторович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Грушевсько-

го, 39/2, корп. № 3.
Лот 7 – м. Миколаїв, до 21 квартири:
Пропозиція 15.7. ТОВ «ПАРАДІЗ-ПЛЮС», предмет закупівлі: 21 квартира у м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 

буд. 2-Д.

ЗАЯВА
про екологiчнi наслiдки

Замовник — ТОВ «ФIЛIKI ETEPIA»
Об’єкт — Будiвництво торговельного центру на перетинi проспекту Ге-

нерала Ватутiна та бульвару Перова.
Основна мета проектованої дiяльностi: Проектом передбачено 

будiвництво одноповерхового торговельного центру «Новус» загальною 
площею 6399,36 м2 на перетинi проспекту Генерала Ватутiна та бульвару 
Перова у Днiпровському районi м. Києва; вiдкритi гостьовi автостоянки 
для легкових автомобiлiв, локальнi очиснi споруди стiчних вод.

Запроектована дiяльнiсть спрямована на покращення умов обслуго-
вування клiєнтiв мережi «Новус» та надання їм якiсних послуг в сферi 
продуктiв харчування.

Екологiчна класифiкацiя об’єкта (ЕК)
 Об’єкт «Будiвництво торговельного центру на перетинi проспекту Ге-

нерала Ватутiна та бульвару Перова»  не пiдлягає процедурi оцiнки згiдно 
із Законом України «Про оцiнку впливу на довкiлля», № 2059-VIII, вiд 
23.05.2017.

 Об’єкт при виконаннi природоохоронних заходiв та санiтарних норм 
практично не буде здiйснювати шкiдливого впливу на середовище пiд час 
будiвництва за рахунок оптимiзацiї проектних рiшень по його органiзацiї.

Санiтарна класифiкацiя об’єкта (СК)
Об’єкт «Будiвництво торговельного центру на перетинi проспек-

ту Генерала Ватутiна та бульвару Перова» не пiдпадає пiд санiтарну 
класифiкацiю ДСП 173-96.

 Комплексна оцiнка впливiв запроектованої дiяльностi на навколиш-
нє середовище:

на геологiчне середовище —  впливає в дозволених межах.
на атмосферне повiтря — при експлуатацiї — впливає в межах дозво-

лених рiвнiв, при будiвництвi впливає в межах дозволених рiвнiв.
на поверхневi води — впливає в межах дозволених рiвнiв;
на пiдземнi  води — впливає в межах дозволених рiвнiв;
на ґрунти — впливає в межах дозволених рiвнiв.
на соцiальне середовище — впливає позитивно.
на техногенне середовище — не впливає.
на флору — не впливає
на фауну — не впливає.

Зобов’язання замовника щодо здiйснення проектних рiшень:
На всiх етапах проектованої дiяльностi проектнi рiшення будуть 

здiйснюватись згiдно з нормами i правилами охорони навколишнього 
середовища i вимогами екологiчної безпеки.

Орджонікідзевський районний суд 
м. Запоріжжя викликає в судове засі-
дання (провадження №335/8559/15-к,  
1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сер-
бу Володимира Івановича, 08.01.1960 
р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27,  
кв.19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинувачен-
ням Серби В. І. у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1  
ст. 365 КК України, яке відбудеться  
17 жовтня 2019 року о 09-00 годині за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
107-Б.

З моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Втрачені оригінали свідоцтв на судно 

«Бадахшан», власником якого 

є Політанський Олександр Вікторович:

Судно «Бадахшан» — 

Свідоцтво про право власності 

на судно РV № 00537 від 10.05.2007 

та Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України 

№ РF № 00510 від 10.05.2007.

Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фак-
тично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, 
вул. Кірова, 147а, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться 
18.10.2019 року о 09-00 год., до Якимівського район-
ного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20) 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м. Маріу-
поль, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження відносно Гордієнка Тараса Іва-
новича, 04 липня 1972 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, Швець 
Олени Костянтинівни, 20 січня 1970 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Лифенка Олексія Воло-
димировича, 16 серпня 1972 року народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачені

Гордієнко Тарас Іванович, останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, 
місто Донецьк, вулиця Чернігівська, 6, квартира 38,

Швець Олена Костянтинівна, останнє відоме місце проживання якої: Донецька область, 
місто Донецьк, вулиця Новоросійська, 17 (гуртожиток),

Лифенко Олексій Володимирович, останнє відоме місце проживання якого: Донецька об-
ласть, місто Донецьк, вулиця Крута, 10,

викликаються для участі у розгляді вказаного кримінального провадження на 10 жовтня 
2019 року о 09-00 годині, кабінет № 204, другий поверх.

У випадку неможливості прибуття обвинувачені повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі документів, які є в матері-
алах справи.

Cуддя Шиян В. В.

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває 
кримінальне провадження за обвинуваченням Малахова О. Л. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому, 
відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької 
області від 01 квітня 2019 року у справі № 324/585/17, здійснюється спеціальне 
судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під го-
ловуванням судді Мальованого В. О. викликає обвинуваченого Малахова Олек-
сія Леонідовича, 02 вересня 1974 р.н., уродженця Російської Федерації, зареє-
строваного за адресою: вул. Мельникова, 16/5, м. Докучаєвськ Донецької об-
ласті, для участі в судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесено-
му до ЄРДР за № 22016050000000251 від 16.11.2016 року, яке відбудеться о 
09-00 год. 18 жовтня 2019 року в залі засідань № 1 Куйбишевського районно-
го суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак За-
порізької області.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Сидоренка Олександра Івановича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 жовтня 2019 року о 10:00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Котлярову Олену Леонідівну у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 8 жов-
тня 2019 року о 09:45 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Інститут історії України НАН України (01001, м. Ки-
їв, вул. Грушевського, 4) має намір передати в орен-
ду державне майно, к. № 619, площею 30,9 кв.м у бу-
дівлі по вул. Грушевського, 4. Вартість майна за не-
залежною оцінкою становить 609840,0 грн. Вартість 
оренди 1535,27 грн без ПДВ. Майно передається в 
оренду для розміщення творчих спілок, громадських 
та благодійних організацій на площі, що не викорис-
товуються для ведення підприємницької діяльнос-
ті до 50 кв. м. Максимально можливий строк орен-
ди 1 рік. Заяви про оренду приміщення приймаються 
протягом 10 робочих днів після опублікування ого-
лошення. Пропозиції про намір оренди приміщення 
надавати за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушев-
ського, 4, Інститут історії України НАН України. До-
відки за тел. 044-279-63-62.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Михайлова Миколу Пе-
тровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце про-
живання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. 
Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 2201705010000000224 
від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обви-
нуваченням Михайлова М.П. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.10.2019 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михай-
лова М. П. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Но-
вікова Н. В.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, Покров-
ський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Мо-
лодіжна, 25, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 24.10.2019 року о 09-00 год., 18.11.2019 року о 09-00 
год., 26.11.2019 року о 09-00 год., до Якимівського районно-
го суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимів-
ка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131) 6-13-20), для участі у судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

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: GL6N712247;GL23N012294-GL23N012295, 
GL22N012296-GL22N012300 (7 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, нерухомість

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

24.10.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/44769-asset-sell-
id-220550, 44810-asset-sell-id-220806

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрів-
на, 12.10.1977 року народження, виклика-
ється о 14:00 годині 16 жовтня 2019 року 
до Куп’янського міськрайонного суду Хар-
ківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, 
для проведення підготовчого судового за-
сідання у провадженні №1-кп/628/183/19, 
справа №628/165/17. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченого передбачені статтями 139, 
223 КПК України.

Cуддя А. О. Шиховцова

Втрачені документи 
на судно з бортовим номером «ДАП-4832-К», 

а також 
посвідчення судноводія, видані  

на ім’я Трунова Олександра 
Івановича, 

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності на 
1/4 частину квартири за адресою: вул. Кубан-
ської України, 35/24, кв. 45 (Маршала Жуко-
ва), м. Київ, видане Деснянською районною 
в м. Києві державною адміністрацією на ім’я  
Маташина Дениса Ростиславовича,

вважати недійсним.

У провадженні Одеського окружного адміністративного суду знаходиться справа №420/2105/19 за адмі-
ністративним позовом Захарова Олександра Валентиновича до Фахівця з добору персоналу в особі Долгіх 
Олексія, Кабінету Міністрів, Комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ДП «Адміністрація мор-
ських портів України», Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, 
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача Державне під-
приємство «Адміністрація морських портів України», Верховен Патрік, Вольфганг Хуртьєн, Клименко Юлія 
Леонідівна, Шоонховен Ян, Міністерство інфраструктури України про визнання протиправним та скасування 
висновків та пропозицій, складених за результатами попереднього відбору щодо кандидата на посаду неза-
лежного члена наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України», визна-
ння протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України № 66-р від 06.02.2019 р. в час-
тині погодження кандидатур переможців відбору на посади членів наглядової ради, визнання протиправни-
ми та скасування рішення Комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ДП «Адміністрація морських 
портів України», Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств №6 від 
07.12.2018 р., № 13 від 01.02.19 р.

Суд повідомляє, що розгляд справи призначено на 16.10.19 р. об 11 годині 00 хвилин.
Суддя Самойлюк Г.П.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викли-
кає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених час-
тиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове за-
сідання, яке призначено на 09.40 год. 25.10.2019 (в примі-
щенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області 
за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне 
судове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Костру-
бі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця про-
живання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В.М. Бораковський

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смо-
лянова Михайла Олександровича, 06.10.1956 р.н., який 
на даний час проживає за адресою: Україна, АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, призначене 16.10.2019 року о 10 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу. Підготовче судове засідання 
у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні 
Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

повідомляє про проведення відкритих торгів 
у формі голландського аукціону (надалі за текстом аукціону)

з продажу належного йому на праві приватної власності майна  
(активів)

Лот № 1: Основні засоби 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 

земельної ді-
лянки

Площа, 
кв. м.

1 2 3 4
Нерухоме майно:

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1595924074217

Об’єкт нерухомого майна:
Комплекс нежитлових будівель

Адреса:
Чернігівська область, Ічнянський район,  
м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139

Об’єкт нерухомого майна розташований на 
земельній ділянці, яка перебуває у користу-

ванні,
кадастровий номер: 7421710100:01:007:0776, 

площа 4,3317 га, цільове призначення:   
03.10 Для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури 
Наявність комунікацій: Комплекс нежитлових 
будівель підключений до мереж водопоста-
чання, газопостачання, електропостачання, а 

під’їзний шлях асфальтований  
склад Комплексу нежитлових будівель:

1. Контора А – 2 414,8
2. Реммайстерня № 1 Б – 1 1 464,3
3. Реммайстерня № 2 В – 1 1 231,3
4. Електрифікована садиба Г – 1 22,5
5. Склад запчастин Д – 1 190,5

6. Лінійно–монтажна дільниця (ЛМД),  
клас тваринництва З – 1 147,7

7. Будівля обмінного пункту К – 1 207,3
8. Будівля насосної артскважини Л – 1 5,3
9. Будівля котельні М – 1 120,1
10. Господарський сарай Н – 1 44,1
11. Туалет Т 10,5
12. Прохідна С – 1 60,4
13. Прачечна, баня П – 1 189,6
14. Магазин Р – 1 71,0
15. Погріб Пг 29,7
16. Вбиральня Х 10,5
17. Водонапірна башня ВБ
18. Площадка доріжка у двір 1
19. Площадка для стоянки автомашин 2
20. Площадка 3
21. Площадка 4
22. Залізобетонна огорожа №1.2

Всього  4 219,6

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця  
виміру кількість

1 2 3 4
 Машини та обладнання в майстерні № 1:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139
23.  Станок заточний Р 3 шт. 1
24. Станок токарний Ф 1624 М шт. 1
25. Станок токарний 1А – 62 шт. 1
26. Станок токарний ДИП – 300 шт. 1
27. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
28. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
29. Верстаки слюсарні  шт. 3
30. Станок заточний Р 5 шт. 2
31. Стіл зварювальника ОКС – 1650 шт. 1
32. Прес гідравлічний ОКС – 1671 шт. 1
33. 2111 – 55 Станок вертикально-свердлильний шт. 1
34. Передвижний компресор ТСВ – 06 – 12 шт. 1
35. Верстак слюсарний шт. 1
36. Стенд гідроапаратури КИ – 4815А шт. 1
37. Кран балка вантажопідйомністю 2,2 тонни шт. 1
38. Щит електричний ШРН 73305 шт. 15

39. Консольна кран балка вантажопідйомністю 
0,5 тонни № 4 шт. 1

40. Стіл слюсарний шт. 3
41. Стіл слюсарний шт. 2
42. Подрібнювач шт. 1
43. Автомат розлиття газованої води шт. 1

Разом шт. 41

Машини та обладнання в майстерні № 2:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139 

44. Стенд для обкатки двигунів шт. 1
45. Кран балка без тельфера шт. 1
46. Станок для розточування блоків 2118 А шт. 1
47. 6Р – 85 Станок для хонінгування блоків шт. 1

48. Станок для розточування колінчастих валів 
3А – 227 шт. 1

49. Кран балка Р 27 шт. 1
50. Станок заточний Р 16 шт. 1
51. Станок гібочний шт. 1
52. Ножиці роликові НРМ6 – 500 шт. 1

53. Кран балка вантажопідйомністю КТК – 0 ,5 
тонни шт. 1

54. Станок токарний М165 шт. 1
55. Станок токарний 1162М шт. 1
56. Станок токарний 1М63 шт. 1
57. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
58. Станок фрезерний 3Г71 шт. 1
59. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
60. Станок фрезерний М – 7210 шт. 1
61. Електричний стенд КИ 968У шт. 1
62. Електричний стенд Р24 СИ 968 шт. 1
63. Електричний стенд Є242 шт. 1

64. Кран балка вантажопідйомністю 0,5 тонни 
КПК – 0,5 шт. 1

65. Стіл слюсарний шт. 3
66. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1
67. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1
68. Щит електричний ШРН 73305 шт. 11

69. Шафа для підзарядки акумуляторів  
ОПР – 2258 шт. 1

70. Кран балка без тельфера шт. 1
71. Витяжка шт. 1
72. Станок столярний ДНС – 3 шт. 1
73. Щит електричний S9522 – 1 шт. 1

Разом шт. 42

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру кількість

1 2 3 4
Машини та обладнання на території                                  

Комплексу нежитлових будівель:   

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139
74. Ємність для мазуту, V – 60 куб. м. шт. 1
75. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
76. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
77. Ємність для мазуту, V – 15 куб. м. шт. 1

Машини та обладнання                                                                                    
в будівлі лінійно–монтажної дільниці:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139
78. Вулканізатор ОМВ – 48 шт. 1

Машини та обладнання в будівлі обмінно-
го пункту:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139
79. Кран балка № 16 Q – 1 т. шт. 1
80. Кран балка зовнішня шт. 1

Машини та обладнання в будівлі складу  
запчастин:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139
81. Стелаж металевий шт. 6
82. Контейнер металевий шт. 2
83. Котел електричний Е 1/9 – 11 шт. 1
84. Щит електричний шт. 1

Транспортні засоби:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139

85.

Автомобіль ГАЗ 53, рік випуску 1990,  
державний  реєстраційний знак 71 64 ЧНО,  

шасі № XTH531200L1232377, ку-
зов: бортовий, тип ТЗ: вантажний,                                                    

об’єм двигуна: 4250 бензин

шт. 1

86.

Автомобіль ГАЗ 5201, рік випуску 1990, дер-
жавний  реєстраційний знак 70 62 ЧНО, шасі 

№ XTH520100L1214342, 
кузов: Автомайстерня, тип ТЗ: вантажний,                                        

об’єм двигуна: 4250 бензин 

шт. 1

Разом шт. 19
 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру кількість

1 2 3 4
Запчастини в будівлі складу запчастин:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139

87. ремінь приводний шт. 32
88. шланг гідравлічний шт. 15
89. підшипник кочення шт. 21
90. прокладка на двигун шт. 28
91. крило комбайна Джон Дір шт. 4
92. колесо автомобільне на ЗІЛ з покришкою б/у шт. 1
93. фільтр масляний шт. 17
94. фільтр повітряний шт. 14
95. болти насипом кг 70
96. приводне колесо до комбайна Нива шт. 1
97. запчастина до плуга шт. 2

Разом шт. 205

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, 
кв. м.

1 2 3 4
Нерухоме майно: 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1772047074217

Об’єкт нерухомого майна:
Станція технічного обслуговування  

автомобілів 
Адреса:

Чернігівська область, Ічнянський район,  
с. Ольшана, вулиця Слов’янська, будинок 22 

Об’єкт нерухомого майна розташова-
ний на земельній ділянці, яка перебу-

ває у користуванні, кадастровий номер: 
7421787200:01:000:0408, 

площа 2,0000 га, цільове призначення:   
03.10 Для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури 
Наявність комунікацій: Станція технічного об-
слуговування автомобілів підключена до ме-
реж водопостачання, не підключена до ме-
реж газопостачання та електропостачання, 

під’їзний шлях асфальтований  

 склад Станції технічного обслуговування  
автомобілів: 

98. Реммайстерня А – 2 1 701,0
99. Котельня для СТОА Б – 1 128,0
100. Будівля контори СТОА В – 1 182,7
101. Гараж для тракторів і автомобілів Г – 1 473,0
102. Будівля насосної станції Д – 1 17,2
103. Водонапірна башта

Разом 2 501,9

ПРОДАВЕЦЬ майна та ОРГАНІЗАТОР АУКЦІОНУ: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03765016, місцезнаходження 

юридичної особи: поштовий індекс 16700, Чернігівська область, Ічнянський 
район, м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139).   

Валюта розрахунку: гривня.    
Початкова (стартова) ціна лота — 6 400 000,00 гривень без ПДВ. 
Мінімальна ціна лота — 320 000,00 гривень без ПДВ. 
Крок аукціону:  5 % від початкової (стартової) ціни лота, тобто 320 000,00 

гривень. 
Гарантійний внесок: 3 200,00 гривень без ПДВ.
Реєстраційний внесок: відсутній. 
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників аукціону:
Вимоги відсутні, аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсут-

ності ставки. 
Керівник ПРОДАВЦЯ майна та ОРГАНІЗАТОРА АУКЦІОНУ: 
Ліквідатор ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» громадянин України 

Козак Ігор Григорович, який призначений ухвалою Чернігівського окружно-
го адміністративного суду від 20.12.2017 року в справі № 825/2843/15 – а. 

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: 
Отримувач: ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»;
код ЄДРПОУ отримувача: 03765016;
розрахунковий рахунок: IBAN UA65 3808 0500 0000 0026 0006 5313 2 

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ; МФО 380805; 
Призначення платежу:  гарантійний внесок для участі в аукціоні   
09.11.2019 року, лот № 1.  
Гарантійні внески приймаються з моменту публікації даного оголошення                                         

до 13 год. 43 хв. 9 листопада 2019 року. 
Місце проведення аукціону: Чернігівська область, Ічнянський район,  

м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139, зал засідань контори. 
Дата та час проведення аукціону: 9 листопада 2019 року з 09 год. 00 хв. 

до 14 год. 30 хв.. 
Період реєстрації учасників аукціону: з моменту публікації даного оголо-

шення до 13 год. 48 хв. 9 листопада 2019 року.  
Період подання ставок: 9 листопада 2019 року з 10 год. 00 хв. до 13 год. 

53 хв.
Телефон Організатора аукціону: 066 20 11 729. 
Електронна адреса Організатора аукціону: kozak379@gmail.com
Поштова адреса Організатора аукціону: поштовий індекс 16700, Черні-

гівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139.   
П.І.Б., телефон особи, відповідальної за організацію аукціону, та контак-

тної особи Продавця з питань ознайомлення з майном, що підлягає про-
дажу:    

Козак Ігор Григорович, тел. 066 20 11 729. 

Основні положення регламенту проведення відкритих торгів  
у формі голландського аукціону. 

Відкриті торги проводяться Організатором у формі голландського аук-
ціону. 

Під час проведення аукціону в період подання ставок учасник має право 
зробити ставку, тобто цінову пропозицію, що відповідає поточній ціні лота. 
За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її 
подання, ліцитатор автоматично покроково знижує ціну лота до моменту до-
сягнення мінімальної ціни лота.

Якщо на момент завершення періоду подання ставок учасниками не було 
зроблено ставку, ліцитатор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

За умови, якщо під час проведення аукціону, на етапі подання ставок, 
учасник зробив ставку, ліцитатор зупиняє процес автоматичного покроково-
го зниження ціни лота та оголошує про етап подання закритих цінових про-
позицій іншими учасниками аукціону.

Тривалість подання закритих цінових пропозицій іншими учасниками 
аукціону становить 10 хвилин. 

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учасни-
ку, окрім того, який зробив ставку, надається можливість однократно зро-
бити закриту цінову пропозицію. Розмір закритої цінової пропозиції має бу-
ти більшим від розміру поточної ціни лота, яка діяла в момент зупинки ав-
томатичного покрокового зниження ціни лота, щонайменше на один крок 
аукціону. 

Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення 
періоду їх подання. 

Після оприлюднення закритих цінових пропозицій учасник, який зробив 
ставку, протягом 10 хвилин має право подати свою відкриту цінову пропо-
зицію, яка має бути більша за розмір найбільшої оприлюдненої закритої ці-
нової пропозиції щонайменше на один крок аукціону. 

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників 
протягом встановленого періоду учасник, що зробив ставку, вважається пе-
реможцем.

Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав 
найвищу цінову пропозицію, вважається переможцем. 

За наявності однакових за розміром цінових пропозицій кількох учасни-
ків або наявності двох і більше учасників, які зробили однакову ставку, ліци-
татор оголошує про продовження аукціону шляхом покрокового підвищен-
ня ціни лота. Перша поточна ціна лота встановлюється в такому розмірі: по-
дана учасниками однакова цінова пропозиція або поточна ціна лота плюс 
крок аукціону. Якщо на дану ціну лота учасниками не буде зроблено ставку, 
ліцитатор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

 У випадку відмови переможця від підписання протоколу аукціону, ліци-
татор автоматично присвоює аукціону статус «Результати аукціону скасо-
вано», а гарантійний внесок такому переможцю аукціону не повертається.   

У випадку відмови переможця від підписання договору купівлі-продажу 
майна, придбаного на аукціоні, або від повної оплати його вартості, Органі-
затор аукціону автоматично присвоює аукціону статус «Результати аукціо-
ну скасовано», а гарантійний внесок такому переможцю аукціону не повер-
тається.  

№ п/п період подання ставки
відсоток                                         

від початкової (стар-
тової) ціни лота, %

поточна ціна 
лота,

гривень

1. 10.00 – 10.10 100 6 400 000,00 
2. 10.11 – 10.20 95 6 080 000,00
3. 10.21 – 10.30 90 5 760 000,00
4. 10.31 – 10.40 85 5 440 000,00
5. 10.41 – 10.50 80 5 120 000,00
6. 10.51 – 11.00 75 4 800 000,00
7. 11.01 – 11.10 70 4 480 000,00
8. 11.11 – 11.20 65 4 160 000,00
9. 11.21 – 11.30 60 3 840 000,00
10. 11.31 – 11.40 55 3 520 000,00
11. 11.41 – 11.50 50 3 200 000,00
12. 11.51 – 12.00 45 2 880 000,00
13. 12.01 – 12.10 40 2 560 000,00
14. 12.11 – 12.20 35 2 240 000,00
15. 12.21 – 12.30 30 1 920 000,00
16. 12.31 – 12.40 25 1 600 000,00
17. 12.41 – 12.50 20 1 280 000,00
18. 12.51 – 13.00 15 960 000,00
19. 13.01 – 13.10 10 640 000,00
20. 13.11 – 13.20 5 320 000,00

21. 13.21 – 13.31 

період подання закритих цінових про-
позицій розміром не менших мінімаль-

ної ціни лота – 
320 000,00 гривень

22. 13.32 – 13.42 оприлюднення закритих цінових  
пропозицій

23. 13.43 – 13.53

період подання відкритих цінових  
пропозицій розміром не менших  

найбільшої оприлюдненої закритої  
цінової пропозиції

24. 13.54 – 14.30 складання та підписання протоколу 
аукціону 

25. 09.11.2019 – 21.11.2019 
року

укладення договору                                                           
купівлі-продажу 

26. 22.11.2019 – 30.11.2019 
року 

оплата повної вартості майна (акти-
ву), визначеної в результаті проведення 

аукціону (за вирахуванням суми  
гарантійного внеску)                         
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +8 +13 Черкаська +2 +7 +8 +13
Житомирська +3 +8 +8 +13 Кіровоградська +4 +9 +8 +13
Чернігівська +3 +8 +8 +13 Полтавська +4 +9 +8 +13
Сумська +3 +8 +7 +12 Дніпропетровська +7 +12 +11 +16
Закарпатська +3 +8 +9 +14 Одеська +6 +11 +11 +16
Рівненська +1 +6 +7 +12 Миколаївська +6 +11 +10 +15
Львівська +2 +7 +7 +12 Херсонська +9 +14 +14 +19
Івано-Франківська +2 +7 +7 +12 Запорізька +9 +14 +15 +20
Волинська +1 +6 +7 +12 Харківська +6 +11 +10 +15
Хмельницька +2 +7 +8 +13 Донецька +9 +14 +16 +21
Чернівецька +2 +7 +9 +14 Луганська +8 +13 +16 +21
Тернопільська +2 +7 +8 +13 Крим +12 +17 +18 +23
Вінницька +3 +8 +9 +14 Київ +5 +7  +10 +12

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

8..13
3..8

15..20
8..13

8..13
3..8

13..18
8..13

8..13
2..7

гроза
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Для щасливої родини в Тернополі  
створили колекцію екокостюмів

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ІЗ ПРИРОДНОГО МАТЕ-
РІАЛУ. У Тернополі в Україн-
ському домі «Перемога» мож-
на було ознайомитися з ко-
лекцією флористичних еко-
костюмів «Щаслива україн-
ська родина». Її авторка — 
Наталія Пташник, майстри-
ня виробничого навчання міс-
цевого вищого професійно-
го училища сфери послуг і ту-
ризму. Добірка вбрання за-
цікавила відвідувачів. Скла-
дається вона з 14 костюмів. 
Створювали її для чотирьох 
сімей в одному тематичному 
мотиві та орнаменті. 

Колекцію виконано на осно-
ві мішковини з використанням 
рослинних матеріалів: моху, 
бересту, кори сосни, вільхо-
вих та соснових шишок, шкар-
лупи горіхів тощо. Допомага-
ли Наталі Пташник втілюва-
ти її творчий задум цьогоріч-
ні випускники училища за про-
фесією «флорист». Узяли ідею 
створення костюмів ще з Київ-
ської Русі, скористалися моде-
лями крою сукні, рукавів і від-
повідно до них подбали про 
головні убори у вигляді корон, 
шапок, пов’язок. Доповнило 
образ взуття. 

Крім жіночого вбрання під 
старовину, є й костюми чоло-

вічі, певною мірою з гуцуль-
ськими мотивами. Гарний під-
жачок і штани пошили для 
хлопчиків. Дівчаткам підготу-
вали прекрасну сукню з роз-
різом на спині, аби практичні-
ше її вдягати. 

Проте ця колекція не для 
повсякденного вжитку, а ви-
ставкова. один з найважчих 
її костюмів важить майже 6 
кілограмів. Цю добірку еко-

одягу створювали півроку. 
ознайомитися з нею встигли 
вже не лише тернополільці. 
виставляли її у старовинно-
му замку в селищі Чинадійо-
во на Закарпатті.  На Х Між-
народній виставці «Сучасні 
заклади освіти-2019» у Києві 
колекція флористичних еко-
костюмів «Щаслива україн-
ська родина»  здобула золо-
ту медаль.

Нині осінь, і майбутні 
флористи після занять ви-
ходять на природу, зби-
рають жолуді, шишки, ко-
ру, листя, мох. Їх висушу-
ють, щоб використати у но-
вих творчих роботах. Ната-
лія Пташник з учнями пра-
цює над втіленням задуму з 
оформлення інтер’єру фо-
тозони саме із природного 
матеріалу.

Біля Кобеляків виявили скіфські  
й сарматські поховання

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯЩЕННА ЗЕМЛЯ. На 
Полтавщині під час будівни-
цтва нової цементобетонної 
дороги на ділянці поблизу рай-
центру Кобеляків, за яку відпо-
відають турецькі дорожні буді-
вельники, розкопали два кур-
гани, які орієнтовно було на-
сипано ще у I—II століттях на-
шої ери. 

На щастя, цього разу роз-
копки вели цілеспрямовано, 
а місця розташування курга-
нів біля сіл Грицаївка та Підго-
ра заздалегідь вивчили архео-
логи, тому видимої шкоди ар-
тефактам не завдано. А турки 
ще й допомагають археологам 
у їхній роботі: знімають екска-
ваторами верхній шар ґрунту 
з давніх поховань, щоб опера-
тивніше можна було до них діс-
татися.  

Розкопки ще тривають, тож, 
можливо, матимемо справу з 
черговою сенсацією. Напри-
клад, археологи відкопають ко-
штовності. Хоч кургани погра-
бовано, а в одному з них — то-
му, що біля Підгори, у XVI—XVII 
сторіччях мешкали селітрова-
ри, вже знайдені речі мають не-
абияку історичну цінність. 

За словами керівника групи 
львівських археологів, які про-
водять розкопки, Богдана Са-
ла, там виявили речі катакомб-
ної та зрубної культур, матері-
али скіфського й сарматсько-
го часів. Зафіксовано залиш-

ки двох кістяків — вельможі та 
прислуги і поховання хлопчика, 
в якому знайшли скляну намис-
тинку у вигляді жука скарабея. 

Поки що археологи дослі-
джують верхні шари курганів. 
Поспішають, адже від них зна-
чною мірою залежить продо-
вження будівництва автодоро-
ги Дніпро — Решетилівка. 

Усі знахідки після камераль-
ного опрацювання та деталь-
ного наукового вивчення пере-
дадуть на зберігання до фон-
дів Полтавського краєзнавчо-
го музею імені василя Кричев-
ського. 

Неймовірне село 
Залізняк на Сумщині — 
переможець конкурсу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Підбито підсумки всеукраїнського конкурсу «Неймовір-
ні села України-2019», в якому взяли участь понад 100 бізнес-про-
єктів з різних куточків України.

Першу премію і грант 100 тисяч гривень на розвиток справи 
здобули представники села Залізняк Сумського району Сум-
ської області, які запропонували бізнес-проєкт цикорної кав’ярні-
бібліотеки («Урядовий кур’єр» детально розповідав про ініціативу 
сільської ради, місцевих жителів, ентузіастів та підприємців у но-
мері від 6 вересня цього року).

Як повідомила «УК» ініціаторка проєкту Ірина варламова, в селі 
вже почали ремонт бібліотеки, де облаштують цикорну кав’ярню, 
готуються придбавати відповідне обладнання, а водночас чека-
ють на перший урожай цикорію, який виростили цього року.

У херсонські ліси 
випустили фазанів 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Понад 100 особин фазанів випустили в лісосмуги Ниж-
ньосірогозького району на Херсонщині. Другий рік поспіль таку ак-
цію з відтворення мисливської фауни здійснюють фермерські гос-
подарства «Магнолія» та «Козаче». 

Торік навесні фермери вже випустили в дику природу 79 фаза-
нів, а восени — ще 75. Мисливці переконані, що птахи приживуться 
у дикій природі і згодом дадуть потомство. Фермери два роки тому 
придбали інкубаційні яйця, з частини яких виростили молодняк, а 
частину залишили на маточне поголів’я. І фермери, і мисливці ви-
знають, що мета їхніх дій — збільшення кількості дикої мисливської 
фауни та її урізноманітнення на території мисливського угіддя. 

Бригадир місцевих мисливців Микола Дудка зауважує, що по-
лювання на фазанів буде заборонене принаймні на три роки. Адже 
насамперед потрібно збільшити популяцію цих птахів, щоб на ква-
дратному кілометрі було до сотні фазанів. Хтозна, які ще знахідки ховаються у товщі полтавської землі
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Наталія Пташник ознайомлює з колекцією флористичних екокостюмів  
«Щаслива українська родина»
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