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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 15 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

ЮРІЙ КОСТЮК:
«Щодо розведення — 
абсолютно зрозумілі 

острахи. Наразі питання 
відкладено. Щоб це 

відбулося, потрібні певні 
умови, має припинитися 

вогонь на певну 
кількість днів, а цього  

не сталося».
 

Держава виграла 
апеляцію у справі 
ПриватБанку 

ФІНАНСИ. Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішен-
ня судді першої інстанції пана Фанкорта, постановивши, що АТ КБ 
«ПриватБанк» може продовжити розгляд позову у Високому суді 
Лондона щодо шахрайства проти Ігоря Коломойського та Генна-
дія Боголюбова, трьох англійських компаній і трьох компаній, заре-
єстрованих на Британських Віргінських Островах. 

Основна сума позову банку в момент ініціювання становила 1,9 
млрд доларів, надалі — 2,6 мільярда, а нині сягає близько 3 мі-
льярдів, враховуючи відсотки, повідомляє департамент інформа-
ції та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Судовий на-
каз про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 
року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті. 

Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу 
на оскарження рішення та зобов’язав їх подати лінії захисту проти 
позову до кінця листопада, маючи на увазі, що банк може рухатися 
далі з розглядом справи без жодних затримок. Дату розгляду спра-
ви по суті буде належним чином визначено судом.

21 млрд м3

природного газу закачано до 
вітчизняних підземних сховищ. Це на 

4,4 млрд кубів більше, ніж торік

ФУТБОЛЬНІ ПРИСТРАСТІ. Хоча до фіналу Євро-2020  
ще далеко, переможна гра нашої збірної проти португальців 
дає підстави казати, що команда Андрія Шевченка —  
на правильному шляху

Уперед, на Лондон!

Заступник керівника Офісу Президента про небажання 
проросійських сил припинити постріли в бік України  
й зрив мирного врегулювання конфлікту

5 8
ПОСТАТЬ

Жителям прифронтових 
населених пунктів Донбасу 
безпеку і захист можуть 
гарантувати лише українські 
військові

ФОТОРЕПОРТАЖ

Як історик і 
публіцист Михайло 
Антоновський 
поплатився за любов 
до України і до правди
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Наша дипломатія має свої вимоги 
ГЕОПОЛІТИКА. Формулу Штайнмаєра обмежують три червоні лінії

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Міністр закордонних справ 
Вадим Пристайко розпо-

вів західним колегам та євроде-
путатам про план Б щодо Донба-
су — він узяв участь у засідан-
ні Ради міністрів закордонних 

справ ЄС у Люксембурзі. Там 
високопосадовець побував на 
особисте запрошення очільни-
ці європейської дипломатії Фе-
деріки Могеріні. Засідання від-
булося за зачиненими дверима 
без участі журналістів. Проте, за 
словами Федеріки Могеріні, гла-
ва нашого МЗС представив все-

бічну картину планів україн-
ської влади щодо реформ і вре-
гулювання конфлікту на Донба-
сі. Верховна представниця ЄС 
уточнила, що залишилася задо-
воленою тим, що почула від Ва-
дима Пристайка. Вона запевни-
ла в рішучості ЄС підтримувати 
Україну, її суверенітет і терито-

ріальну цілісність, а також впро-
вадження системних реформ.

Глава вітчизняного зовніш-
ньополітичного відомства в ко-
ментарі журналістам розповів, 
що Євросоюз підтримує намір 
української влади провести міс-
цеві вибори на сході країни лише 
за умови виведення російських 

військових формувань і повного 
відновлення контролю на кордо-
ні. «Усі міністри як один говори-
ли, що ці вибори не можуть від-
буватися, коли територія окупо-
вана. Вони не можуть відбувати-
ся, коли на території пере-
бувають іноземні військові 
формування. 3
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Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року наро-
дження, викликається о 09:30 годині 25 жовтня 2019 року до Куп’янського місь-
крайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у прова-
дженні № 1-кп/628/15/19 справа № 628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. 

Суддя А. О. Шиховцова

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні відносно Гаранжі Романа Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман Володимирович 
в підготовче судове засідання, яке призначено на 09-00 год. 14 лис-
топада 2019 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64,  
м. Бердянськ, Запорізька область (каб. 506).                                    

Суддя Білоусова О. М

Втрачені:  
посвідчення громадянина, який  

постраждав внаслідок  
Чорнобильської катастрофи  —  

категорія 1 серія А № 016211  
від 26 лютого 1993 р., вкладка  
№ 070611 категорія 1 серія А  

№ 016211 від 26 червня 1997 р.,   
видані Держадміністрацією  

м. Києва на ім’я Щеклеїна Сергія 
Івановича, вважати недійсними.

01.04.2019 р. було втрачено 
документи, а саме, 
Виключення судна 

з Державного суднового реєстру 
України на судно Аdamant 430, 

державний реєстраційний номер 
UА-0518-КV на ім’я 

Шкатюк Максим Андрійович.

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«АЛЕКО-СЕРВІС»
07 жовтня 2019 року єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЛЕКО-СЕРВІС» прийнято рішення про припинення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКО-СЕРВІС» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 04804439, місцезнаходження: 02088, м.Київ, вул. 
1-ТРАВНЯ, буд. 1-А) в результаті реорганізації шляхом перетворення в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР БОРТНИЧІ» 
(місцезнаходження: 02088, м.Київ, вул. 1-ТРАВНЯ, буд. 1-А).

В зв’язку з припиненням ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» в результаті реорганіза-
ції шляхом перетворення усе майно, права та обов’язки ПрАТ «АЛЕКО-СЕР-
ВІС» переходять до його правонаступника — ТОВ «АВТОЦЕНТР БОРТНИЧІ».

Звертаємо увагу, що прийняття єдиним акціонером вищезазначено-
го рішення жодним чином не впливає на платоспроможність ПрАТ «АЛЕ-
КО-СЕРВІС». ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» буде продовжувати виконання своїх 
зобов’язань у відповідності до умов раніше укладених договорів.

Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» не забезпечені дого-
ворами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому пові-
домлення про припинення ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» в результаті реорганіза-
ції шляхом перетворення в ТОВ «АВТОЦЕНТР БОРТНИЧІ» може звернутися 
з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» од-
нієї з таких дій: 

- забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів за-
стави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між 
ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» та кредитором. 

Строк для заявлення вимог кредиторами ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» — 
2 (два) місяці з дня оприлюднення на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/
publication_info, відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, повідо-
млення про рішення щодо припинення ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» в результаті 
реорганізації шляхом перетворення в ТОВ «АВТОЦЕНТР БОРТНИЧІ».

У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до ПрАТ «АЛЕ-
КО-СЕРВІС» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПрАТ 
«АЛЕКО-СЕРВІС» вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Вимоги подаються наручно в робочі дні з 09-00 до 18-00 або надси-
лаються поштою на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: 02088,  
м. Київ, вул. 1-ТРАВНЯ, буд. 1-А.

Кожна окрема вимога кредитора розглядається, після чого приймається 
відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти) 
днів з дня отримання ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС» відповідної вимоги кредитора.

Голова комісії з припинення ПрАТ «АЛЕКО-СЕРВІС»  
Калита А. В.

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

незалежної оцінки майна  

Найменування об’єкта оцінки:
1. частина будівлі Центральної районної аптеки № 83 загальною площею 25,1 

кв. м, яка складається з приміщення другого поверху № 1-57, у загальнобудин-
ковому користуванні приміщення №№ 1-61, 1-65 площею 15,4 кв. м, за адресою: 
вул. Гагаріна, буд. 5, смт Новопсков, Луганська область;

2. частина нежилого приміщення аптеки № 49 загальною площею 9,3 кв. м, 
яка складається з приміщення першого поверху № 11, у загальнобудинковому 
користуванні приміщення №№ ІІІ, 10, 12-15 площею  20,8 кв. м, за адресою: вул. 
Шевченка, буд. 10, м. Кремінна, Луганська область.

Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фар-
мація Північ».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення неза-
лежної оцінки для розрахунку орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 жовтня 2019 р.
Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 20.02.2018  
№ 198/31650 (далі — Положення). 

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної власнос-
ті, земельних та майнових відносин облдержадміністрації конкурсну документа-
цію, оформлену відповідно до п. 5 розділу ІІ Положення. 

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

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та 
майнових відносин облдержадміністрації 08 листопада 2019 року о 14.00 за 
адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для дові-
док: 2-55-00.

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  

міст Луганської області: 
1. частина будівлі Центральної районної аптеки № 83 загальною пло-

щею 25,1 кв. м, яка складається з приміщення другого поверху № 1-57, 
у загальнобудинковому користуванні приміщення №№ 1-61, 1-65 пло-
щею 15,4 кв. м, за адресою: вул. Гагаріна, буд. 5, смт Новопсков, Лу-
ганська область,

2. частина нежилого приміщення аптеки № 49 загальною площею 9,3 
кв. м, яка складається з приміщення першого поверху № 11, у загально-
будинковому користуванні приміщення №№ ІІІ, 10, 12-15 площею  20,8 
кв. м, за адресою: вул. Шевченка, буд. 10, м. Кремінна, Луганська об-
ласть,

терміном на 35 місяців, мета використання — з урахуванням ви-
мог чинного законодавства, призначення та характеристики (балансо-
утримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фарма-
ція Північ»). 

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

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропе-
тровська перебуває кримінальна справа № 426/1211/17 (проваджен-
ня № 1-кп/204/288/18) за обвинуваченням Плотницького Ігоря Вене-
диктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 грудня 1967 
р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 
ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильови-
ча, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 
КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій 
Олександрович, Гурєєв Олександр Васильович, викликаються в судо-
ве засідання на 22 жовтня 2019 року на 15:00 годину у приміщення 
Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою:  
м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під 
головуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені 
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. На-
слідки неприбуття обвинуваченого до суду передбачені ст. 139, 323 КПК 
України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2019 р. № 891-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну служ-

бу» оголосити з 4 жовтня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Держав-
ної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з визначенням умов про-
ведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2019 р. № 891-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  

Голови Державної служби з питань геодезії,  
картографії та кадастру

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держгеокадастру;
2) реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і карто-

графічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державно-
го земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці пра-
цівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284); 

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України 
«Про державну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкур-
су на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до ін-
шого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо за-

йняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), — в редакції постанови Кабінету Міні-
стрів України від 25 вересня 2019 р. № 844;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня 2016 р. № 246, — в редакції постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 844, в якому обов’язково зазна-
чається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід ро-
боти на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, ви-
значені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищен-
ня влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відо-
мостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосу-
вання за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка 
має інвалідність;

6) інформація приймається до 12 години 15 жовтня 2019 року.
5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мо-

вою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 
10 година, 18 жовтня 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної по-
шти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — 
Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра

2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче ке-
рівників структурних підрозділів в органах міс-
цевого самоврядування чи досвід роботи на ке-
рівних посадах у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності, земельних відносин, 
землеустрою, у сфері Державного земельного 
кадастру, державного нагляду (контролю) в аг-
ропромисловому комплексі в частині дотриман-
ня земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості ґрунтів — не менше трьох років або 
досвід реформування чи управління змінами у 
великих організаціях

3. Володіння державною 
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною 
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з 
офіційних мов Ради Європи (англійська та/або 
французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Управління змінами - вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефективних 
рішень

- здатність своєчасно приймати виважені  
рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття 
пропозицій/рішень

3. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професій-
ної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти 
результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організа-
ційної культури державної служби

4. Комунікація  
та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сто-
рони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослуха-
тися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою 
аргументів та послідовної комунікації

5. Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату ді-
яльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення ре-
зультату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати пере-
шкоди

6. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до 
зворотного зв’язку, зокрема критики

7. Управління  
ефективністю  
та розвиток людських 
ресурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати  
її виконання;
- здатність до мотивування

8. Робота з інформацією - здатність працювати з базами даних законо-
давства;
- вміння працювати в умовах електронного уря-
дування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів  
України»;
- Закону України «Про центральні органи  
виконавчої влади»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального  
законодавства,  
пов’язаного із  
завданнями та 
змістом роботи Голови 
Держгеокадастру

знання:
- Земельного кодексу України; 
- Закону України «Державний земельний  
кадастр»; 
- Закону України «Про землеустрій»; 
- Закону України «Про топографо-геодезичну  
і картографічну діяльність»;
- Закону України «Про адміністративні послуги» 

3. Знання основ  
державного управління  
у сфері топографо-гео-
дезичної і картографіч-
ної діяльності, земельних 
відносин, землеустрою, 
у сфері Державного зе-
мельного кадастру, дер-
жавного нагляду (контро-
лю) в агропромисловому 
комплексі в частині до-
тримання земельного за-
конодавства, використан-
ня та охорони земель усіх 
категорій і форм власнос-
ті, родючості ґрунтів

- розуміння мети та завдань відповідної  
державної політики;
- знання системи управління 

4. Управління 
публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю  
у сфері публічних фінансів
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оголошення

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 
07.10.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Пере-
моги, 49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 24 жовтня 2019 
року. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє,  
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів  
серія AМ: 9266050, 7278634, 7278696, 9320465, 7261372, 
7684257, 9224300, 9180118, 9277601, 9300538, 9260841, 
9260868, 9205180, 5671006, 9275052, 7287335, 7702111, 
9274684, 9274703, 9216573, 7298795-7298796, 9190932-
9190933; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азер-
байджан: 13343762, 13671347, 13654006, 13659374, 
13671412, 13652940-13652941; Зелена Картка Вся сис-
тема, Азербайджан: 14197529, 14203806; добровільне 
страхування відповідальності за оплату наданих послуг 
під час поїздки за кордон: 3089065, 3137095, 3176556, 
3075813, 3074084, 3133647, 3133667, 3133670, 3092169, 
3092174, 3092186, 3034463, 3155323, 2941789, 3175624, 
3031533, 2850319, 3105602, 3087845, 3073993-3074002, 
3088447-3088449, 3105899-3105900, 2813276-2813280, 
3116825-3116827, 2690776-2690780, 3056264-3056266.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла  
для військовослужбовців та членів їх сімей  

на земельних ділянках, що належать  
до земель оборони

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 конкурсу: відбір пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів 
їх сімей на земельній ділянці площею 0,0927 га, яка розта-
шована за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г. Ско-
вороди (Бахарєва), земельна ділянка № 6/ вул. Небесної Со-
тні (Кіквідзе), земельна ділянка № 64, кадастровий номер 
5610100000:01:015:0170.  

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. генерала Геннадія Воробйо-

ва (колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-екс-
плуатаційне управління Збройних Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00 19.11.2019, кімната 422 
(будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30 19.11.2019, кімната 
302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін 
Роман Андрійович, тел./факс (044) 2711260, (044) 2711298, 
gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документація сто-
совно проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо бу-
дівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей 
на зазначеній земельній ділянці розміщується на веб-сайті 
Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Дер-
жавні закупівлі» —  Оголошення.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла  
для військовослужбовців та членів їх сімей  

на земельних ділянках, що належать  
до земель оборони

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 конкурсу: відбір пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів 
їх сімей на земельній ділянці площею 1,6780 га, яка розта-
шована за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г. Ско-
вороди (Бахарєва), земельна ділянка № 6/ вул. Небесної Со-
тні (Кіквідзе), земельна ділянка № 64, кадастровий номер 
5610100000:01:015:0173.  

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. генерала Геннадія Воробйо-

ва (колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-екс-
плуатаційне управління Збройних Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00  19.11.2019, кімната 422 
(будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30  19.11.2019, кімна-
та 302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін 
Роман Андрійович, тел./факс (044) 2711260, (044) 2711298, 
gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документація сто-
совно проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо бу-
дівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей 
на зазначеній земельній ділянці розміщується на веб-сайті 
Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Дер-
жавні закупівлі» —  Оголошення.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій 

щодо будівництва житла  
для військовослужбовців та членів їх сімей  

на земельних ділянках, що належать  
до земель оборони

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 конкурсу: відбір пропозицій 

щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів 
їх сімей на земельній ділянці площею 7,9493 га, яка розта-
шована за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Г. Ско-
вороди (Бахарєва), земельна ділянка № 6/ вул. Небесної Со-
тні (Кіквідзе), земельна ділянка № 64, кадастровий номер 
5610100000:01:015:0171. 

3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. генерала Геннадія Воробйо-

ва (колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-екс-
плуатаційне управління Збройних Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00  19.11.2019, кімната 422 
(будівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30  19.11.2019, кімна-
та 302.

4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін 
Роман Андрійович, тел./факс (044) 2711260, (044) 2711298, 
gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документація сто-
совно проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо бу-
дівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей 
на зазначеній земельній ділянці розміщується на веб-сайті 
Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Дер-
жавні закупівлі» —  Оголошення.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Повторного Аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 379960 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-по-
бутовими приміщеннями, КТП А-283, заг.пл.1 581,80 кв.м, за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102/2.

Початкова ціна продажу: 1 388 698.55 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 138 869.86 грн.
Лот № 379961 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 № 379963 Нежитловий об’єкт з житловим будинком, заг.пл. 1 379.10 

кв.м., за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Коларівка, вул. Дорож-
на, 2

Початкова ціна продажу: 628 811.15 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 62 881.12 грн.
Лот № 379964 Триповерховий житловий будинок з підвалом заг.пл. 734,8 

кв.м та земельна ділянка, К/Н: 5924783800:05:005:0513, заг. пл. 0,1572 га (цільо-
ве призначення — для будівництва  і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Сумська обл., Сум-
ський р-н, с. Косівщина, вул. Сумська, буд. 16 

Початкова ціна продажу: 3 047 986.49 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 304 798.65 грн.
Лот № 379965 Споруди: шинок на 28 місць та лазня на 4 місця заг. пл. 1676,7 

кв.м та земельна ділянка, К/Н:7425582800:01:000:0042 (цільове призначення — 
комерційне використання (для експлуатації шинку та лазні), заг.пл. 0,2774 га за 
адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Іванівка, вул. Дружби, буд. 50 

Початкова ціна продажу: 7 628 318.63 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 762 831.86 грн.
Лот № 379966 Житловий будинок з господарськими буд. та спорудами, заг.

пл. 225,6 кв.м та земельна ділянка, К/Н:5324087703:03:001:0599 (цільове при-
значення — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка) заг.пл. 0,0165 га, за адресою: Пол-
тавська 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 № 379967 Житловий будинок, заг.пл. 1230,10 кв.м та земельні ділян-

ки, К/Н: 3223155400:05:002:0167, заг. пл. 0,0642 га (цільове призначення — 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський буді-
вель та споруд (присадибна ділянка); К/Н: 3223155400:05:002:0168, заг. пл. 
0,0643 га (цільове призначення — для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, господарський будівель та споруд (присадибна ділянка); К/Н: 
3223155400:05:002:0170, заг. пл. 0,0367 га (цільове призначення — для ведення 
особистого селянського господарства) 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 № 379969 Незавершене будівництво житл. буд., А — житл. буд., готов-

ність — 88% (зареєстровано), заг.пл. 474 кв.м. та незавершене будівництво 
житл. буд. Б — житл. буд. — 61%, заг.пл. 62 кв.м. та земельна ділянка, К/Н: 
3221055500:02:021:0029, заг. пл. 0,146 га (цільове призначення — для будівни-
цтва і обслуговування житл. буд., господ. буд. і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієве-Тарасове, вул. Ле-
ніна, буд. 18

Початкова ціна продажу: 2 740 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 274 080,00 грн.
Лот № 380145 Нежитлове приміщення №73 (аптека), заг.пл. 93,10 кв.м, за 

адресою: м. Днiпро, ж/м Тополя-3, буд. 1, корп. 1
Початкова ціна продажу: 1 039 165.51 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 103 916.55 грн.
Лот № 380146 Нежитлова будівля, заг.пл. 2 487.20 кв.м., за адресою: Закар-

патська обл.,  м. Берегове, просп. Геологів, 17
Початкова ціна продажу: 1 783 982,78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 178 398,28 грн.
Лот № 380147 Будівля багатопоточне КПП, заг.пл. 724.9 кв.м. та земельна ді-

лянка, К/Н:5610900000:01:001:0078, заг. пл. 0.0400 га (цільове призначення  — 
для обслуговування багтопоточного КПП), за адресою: Рівненська обл., м. Ост-
рог, вул. Мацути, 4а

Початкова ціна продажу 2 599 230,77 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 259 923,08 грн.
Лот № 380148 Нежилі приміщення ( в літ. «У»), що склад. 3/100 частина не-

жилих прим. в нежилому будинку — адмін-побут. корпусі, заг. пл. 67.70 кв.м, за 
адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 34, прим. № 31-36, групи прим. 1, 

Початкова ціна продажу: 778 591.66 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 77 859.17 грн.
Лот № 380151 Нежилі приміщення ( в літ. «У ), що скл. 2/100 частини від не-

жилих приміщень, заг. пл. 37.70 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський 
шлях, буд. 34, прим. №17

Початкова ціна продажу: 453 281,47 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 45 328.15 грн.

Лот № 380152 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстрова-
но), об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 3 263.3 кв.м. та земельна ділянка,  
К/Н: 3223155400:05:097:0037, заг. пл. 0,4510 га (цільове призначення — для бу-
дівництва і обслуговування житл.буд., господар. будівель і споруд (присадиб-
на ділянка), за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, ЖБК «Чи-
стоводдя»

Початкова ціна продажу: 27 709 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 2 770 920 грн.
Лот № 380153 Нежитлова будівля: Торгово-побутовий комплекс 

з готельними номерами, заг.пл. 1 097.10 кв.м. та земельна ділянка,  
К/Н: 7320580500:01:003:0368, заг.пл. 0.2000 га (цільове призначення — для ін-
шої комерційної діяльності), за адресою: Чернівецька обл., Вижницький район,  
с. Банилів, вул. Романенка, буд. 1а

Початкова ціна продажу: 2 130 117 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 213 011.70 грн.

Аукціон відбудеться 05.11.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: 
Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюд-
нення інформації до 9:00 04.11.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 04.11.2019 року 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 інформацією 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Повторного Аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 380157 4-кімнатна квартира №87, заг.пл. 186 кв.м., за адресою: м. Київ, 
просп. Героїв Сталінграду, 12-Є, кв. 87
Початкова ціна продажу: 6 847 221,38 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.
Лот  № 380158  Земельна ділянка, заг. пл. 1,9301 га, К/Н:5123784200:01:001:0034 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухолиманська сільрада, масив 
№29, ділянка №367/1

Початкова ціна продажу: 2 653 430.28 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 265 343.03 грн.
Лот № 380161 Земельна ділянка, заг.пл. 1,9303 га, К/Н: 5123784200:01:001:0035 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Одеська обл., Овідіопольський 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 № 380178 6-ти кімнатна квартира, заг. пл. 173.1 кв.м., за адерсою: м. Чер-

нівці, вул. 28 Червня, 18
Початкова ціна продажу: 1 847 530,43 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 184 753,04 
Лот № 380162 Земельна ділянка №25, заг. пл. 0,1 га,  

К/Н: 3210500000:02:002:0029 (цільове призначення: для будівництва та обслуго-
вування житл. буд., гос-х буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Вишнева 

Початкова ціна продажу: 184 435.65 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 18 443.57 грн.
Лот № 380165 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:001:0027 

(цільове призначення — для ведення особистого 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 № 380166 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н: 3221286400:02:009:0012 

(цільое призначення — для ведення особистого селянського господарств), за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільрада 

Початкова ціна продажу: 635 636.19 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 63 563.62 грн.
Лот № 380168 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:009:0009 

(цільое призначення — для ведення особистого 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 № 380169 Земельна ділянка, заг.пл. 5.5147 га, К/Н:3222784700:04:003:0014 

(цільове призначення — для індивідуального садівництва) за адресою: Київська 
обл., Макарівський р-н, Мостищанська сільрада

Початкова ціна продажу: 1 835 519,88 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 183 551,99 грн.

Аукціон відбудеться 05.11.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: 
Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту опри-
люднення інформації до 9:00 04.11.2019 року. Гарантійний внесок сплачується 
не пізніше 9:00 04.11.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄД-
РПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Першого Аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 379977 3(три) земельні ділянки з цільовим призначенням для бу-
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), а саме: земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н: 
3223180500:08:003:0015, 

земельна ділянка, заг.пл. 0,2308 га, К/Н: 3223180500:08:003:0021, 
земельна ділянка, заг.пл. 0,25, К/Н:3223180500:08:003:0018, за адресою: Київ-

ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка.
Початкова ціна продажу: 897 000.00 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 89 700.00 грн.
Лот № 380154 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для  

ведення особистого селянського господарства, а саме: 
земельна ділянка, заг.пл. 0,2184 га, К/Н:5322483805:05:004:0017, 
земельна ділянка, заг.пл. 0,2228 га, К/Н:5322483805:05:004:0013, 
земельна ділянка, заг.пл. 0,2269 га, К/Н: 5322483805:05:004:0018 , за адресою: 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська.
Початкова ціна продажу: 324 000. 00 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 32 400.00 грн.
Лот № 380205 29 (двадцять дев’ять) земельних ділянок, з цільовим  

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка), а саме: 

земельна ділянка № 48, заг.пл. 0,15 га, К/№:6322083001:00:000:1082, 
земельна ділянка № 44, заг.пл. 0,1536 га, К/Н:6322083001:00:000:1083, 
земельна ділянка № 40, заг.пл. 0,1536 га, К/Н:6322083001:00:000:1084, 
земельна ділянка №54, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:10, 
земельна ділянка №56, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1086, 
земельна ділянка №52, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1087, 
земельна ділянка №46, заг.пл. 0,15 га,К/Н: 6322083001:00:000:1094, 
земельна ділянка №42, заг.пл. 0,1536 га, К/Н: 6322083001:00:000:1095, 
земельна ділянка №50, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1096, за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева (ко-

лишня Хрустальна) 48, 44, 40, 54, 56, 52, 46, 42, 50 та 
земельна ділянка №16, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1113, 
земельна ділянка №20, заг.пл. 0,153 га, К/Н: 6322083001:00:000:1110, 
земельна ділянка №21, заг.пл. 0,1544, К/Н:6322083001:00:000:1118, 
земельна ділянка №33, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1111,
 земельна ділянка №31, заг.пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1112, 
земельна ділянка №35, заг.пл. 0.15 га, К/№: 6322083001:00:000:1108, 
земельна ділянка №37, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1109, 
земельна ділянка №23, заг.пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1106, 
земельна ділянка №25, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1114,
земельна ділянка №18, заг.пл. 0,153 га, К/Н: 6322083001:00:000:1101, 
земельна ділянка №22, заг.пл. 0, 153 га, К/Н:6322083001:00:000:1102,
земельна ділянка №29, заг.пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1103,
земельна ділянка №10, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1119,
земельна ділянка №2, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1105,
земельна ділянка №4, заг.пл., 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1107,
земельна ділянка №6, заг.пл. 0.153, К/Н:6322083001:00:000:1116,
земельна ділянка №8, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1115,
земельна ділянка №12, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1120,
земельна ділянка №14, заг.пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1117,
земельна ділянка №27, заг.пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1104, за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 16, 

20, 21, 33, 31, 35, 37, 23, 25, 18, 22, 29, 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 27.
Початкова ціна продажу: 4 686 613,92 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 468 661,39 грн.
Лот № 380167 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для  

житлової та громадської забудови, а саме:
земельна ділянка, заг.пл. 0,1629 га, К/Н:5610100000:01:068:0285,
земельна ділянка, заг.пл. 0, 1629 га, К/Н:5610100000:01:068:0286,
земельна ділянка, заг.пл. 0,163 га, К/Н:5610100000:01:068:0287, за адресою: 

Рівненська обл., м. Рівне.
Початкова ціна: 739 245,93 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 73 924,59 грн.

Аукціон відбудеться 05.11.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: 
Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту опри-
люднення інформації до 9:00 04.11.2019 року. Гарантійний внесок сплачуєть-
ся не пізніше 9:00 04.11.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за  
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.
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Кінологічна столиця України
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр»

ДОСВІД. У Житомирі на 
базі оновленого кінологічно-
го центру провели чемпіонат 
з багатоборства кінологів-
поліцейських, адже тут є всі 
умови для підготовки служ-
бових собак та фахівців для 
роботи з ними. Отож Жито-
мирщина може стати постій-
ним місцем проведенням по-
дібних змагань, на яких учас-
ники набиратимуться досвіду 
і знань, а керівники поліцей-
ських структур з інших облас-
тей наочно бачитимуть, що і 
як можна зробити для якомо-
га ефективнішого викорис-
тання службових собак у пра-
воохоронній роботі.

На жаль, багато хто вва-
жав, що, на відміну від часів, 
зображених у колись леген-
дарному кінофільмі «До мене, 
Мухтар!», нині собаки для роз-
криття злочинів уже не потріб-
ні. Навіть найдосвідченіший 
пес не зарадить у випадку, ко-
ли вбивця чи злодій пересу-
вається автомобілем чи мото-
циклом. Однак для виявлення 
вибухівки, зброї, наркотиків чи 
пошуку нашвидкуруч прихова-
ного трупа людини собачий ніс 
донині є незамінним і безаль-
тернативним інструментом.

Лише за вісім місяців цього 
року ужинком кінологів Украї-
ни стали понад 1,5 тисячі ви-
бухових пристроїв та 176 кі-
лограмів вибухівки, 325 оди-
ниць вогнепальної зброї, 303 
тонни (!) наркотичних речо-
вин, що красномовно свід-
чить — собаки на поліцей-
ській службі не марнують ви-
трачених на них коштів. Хоча 
лише на харчування кожної з 
них щомісяця витрачають 800 
гривень. Крім того, у разі по-
відомлень про мінування бу-
дівель тільки завдяки вико-
ристанню чотирилапих поміч-
ників вдається в стислі термі-
ни перевірити величезні пло-

щі приміщень. Навіть найдо-
свідченіші фахівці фізично 
не здатні оглянути сотні за-
капелків, необережним рухом 
не спровокувавши при цьому 
цілком вірогідний вибух. Але 
це під силу спеціально навче-
ним собакам, які реагують на 
запах вибухових речовин.

У відділенні кінології при 
Житомирському навчально-
му центрі підготовки поліцей-

ських у результаті масштаб-
ної реконструкції створено 
належні умови для комфорт-
ного проживання 40 кінологів-
курсантів та їхніх вихованців. 
Оновлення матеріальної ба-
зи тривало півтора року і обі-
йшлося у 2,5 мільйона гри-
вень. Та, як засвідчило про-
ведення тут всеукраїнського 
чемпіонату, Житомир відте-
пер став кінологічною столи-

цею України. Здобуті під час 
навчання навики перетворю-
ють собак на точний інстру-
мент виконання бойових за-
вдань. А кінологів у поліцей-
ській уніформі — на незамін-
них фахівців, завдяки роботі 
яких по свіжих слідах розкри-
вають злочини та ставлять 
надійний кордон протиправ-
ному переміщенню зброї, ви-
бухівки і наркотиків.

Пластуни Сєверодонецька 
відсвяткували новий рік

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ. 
Для місцевих пластунів новий 
скаутський рік розпочався впра-
вами на території мотузкового 
парку. Тут можна було наочно 
ознайомитись із діяльністю плас-
тового руху Луганщини, ініціато-
ром та провідником якого в груд-
ні 1991 року стала Ольга Кряжич. 
Тож фіцери Об’єднаного центру 
цивільно-військового співробіт-
ництва на запрошення пластунів 
взяли участь у заходах і привіта-
ли підлітків з новим навчальним 
роком.

Як повідомляє пресгрупа 
Об’єднаного центру цивільно-
військового співробітництва, 
ЗСУ підтримують громадські ор-
ганізації, які сприяють всебічно-
му патріотичному вихованню та 
самовихованню української мо-
лоді на засадах християнської 
моралі. 

У полтавського Енея 
з’явився бронзовий 
побратим

  Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
  «Урядовий кур’єр»

 ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ. Правління одного банку вирішило зро-
бити добре діло — увічнити в бронзі відомих у минулому 
представників цієї професії, які займалися благодійництвом. 
А започаткував цю серію мініскульптур бронзовий «банкір-
чик», установлений неподалік Полтавської міськради. 

Так одеський скульптор Олег Новаєв уявляє знаного у фі-
нансових колах Сергія Хрульова, який був головою правлін-
ня Полтавського земельного банку (нині це будівля аграрно-
го коледжу). Банкір займався громадською діяльністю. Він 
пожертвував  тисячу рублів на користь співробітників бан-
ку. За його керівництва банк надав 60 тисяч рублів на обла-
штування Жіночої художньо-ремісничої школи. На цю школу 
Хрульов жертвував і власні кошти. 

Металевий побратим полтавського Енея, встановленого 
на фасаді ЦУМу навесні цього року, сидить на лавці в кла-
сичному костюмі й капелюсі-циліндрі. Однією рукою він три-
має гаманець, а другою закликає перехожих. Мабуть, для то-
го, щоб потерли його собі на удачу в фінансових справах. Як 
це роблять одесити з гаманцем тамтешнього банкіра Озіа-
са Хаіса. 

Поліцейський-кінолог та його чотирилапий помічник є грізною силою лише за умови,  
що вони працюють як єдине ціле. На відміну від людей, службова собака завдяки 
тонкому нюху здатна зреагувати на приховані від очей зброю, вибухівку, наркотики
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Сумщина 
представила 
гастрономічний 
стенд

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Розмаїто і барвисто представила 
Сумська область свій туристичний потенціал під час 
Міжнародного туристичного салону «Україна», який 
проходив у Києві впродовж трьох днів.

Як розповів начальник відділу промоції і туризму 
Сумської ОДА Юрій гладенко, область підготувала 
і презентувала численним гостям  гастрономічний 
стенд, завдяки якому потенційні туристи з усіх ку-
точків України та Європи мали змогу ознайомити-
ся насамперед із кулінарним розмаїттям слобожан-
ського краю, а також привабливими туристськими 
маршрутами.

Учасники салону могли посмакувати стравами з 
равликів, чорного сиру, конопель, ексклюзивними 
настоянками, винними напоями тощо. Тобто ті, хто 
планує подорож Україною найближчим часом,  пе-
реконалися у привабливості сумського краю. У між-
народному салоні взяли участь понад 10 тисяч пред-
ставників туристичного бізнесу із 20 країн.
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