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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 22 листопада 2019 року
USD 2419.3689 EUR 2683.3220 RUB 3.7896 / AU 355381.10 AG 4140.75 PT 221130.32 PD 427502.48

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Ми просили посилити 

групу слідчих, об’єднати 
їх. Думаю, що вони спільно 

працюватимуть  
і в прокуратурі, і в ДБР. Там 

буде 52 людини. Ми всі 
хочемо результату».

10% держпідприємств 
готують  
до приватизації 

ВЕЛИКИЙ СТАРТ. Уряд затвердив передачу 339 підприємств 
для подальшої приватизації. «Це майже 10 відсотків усіх підпри-
ємств, які перебувають у державній власності. Велика частина з 
них — об’єкти нерухомості й підприємства агросектору. Ефектив-
ність їх використання практично нульова, вони генерують збитки, і 
навколо них часті корупційні скандали. У разі приватизації бюджет 
може отримати до шести мільярдів гривень від їх продажу», — за-
уважив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. 

Ці підприємства, точніше, їхнє майно, буде виставлено на про-
зорі аукціони, де в процесі відкритих торгів його зможе придбати 
кожен охочий, повідомляє департамент інформації та комунікацій 
з громадськістю Секретаріату КМУ. Рішення уряду становить час-
тину запланованого процесу приватизації держмайна зокрема що-
до виконання указу Президента від 5 листопада стосовно передачі 
500 об’єктів на приватизацію до 31 грудня 2019 року. У межах під-
готовки до приватизації Мінекономрозвитку спільно з іншими дер-
жавними органами уже проаналізувало понад 1300 підприємств, з 
них близько 740 уже погоджено на приватизацію.

1,6 млн
громадян скористалися урядовою 
програмою «Доступні ліки». З них  

950 216 пацієнтів віком понад 65 років
ДОСВІД. Морські ворота Маріуполя і всього Донбасу,  
попри непросту ситуацію, працюють і мають перспективу 

Акваторія розвитку

Президент про продовження розслідування справ  
щодо злочинів проти учасників Революції гідності
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

На що мають 
право члени сімей 
військовослужбовців?  
Хто відповідає за заміну  
чи ремонт лічильника?

Разом із земельною 
реформою мають бути 
умови для того, щоб 
в Україні запрацювала 
переробка

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН
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Гарантовано відновлення страхових виплат
РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ? Для запобігання маніпуляціям в управлінні Фондом соцстрахування 
має посилитися роль держави

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Від 20 листопада соцмережі 
та інтернет-видання бенте-

жить новина, буцімто Фонд со-
ціального страхування призу-
пиняє фінансування виплат за-

страхованим особам, зокрема 
лікарняних, а також у зв’язку 
з вагітністю та пологами, на по-
ховання тощо через вичерпання 
кошторисних призначень згідно 
з бюджетом.

Майже одночасно заступ-
ник міністра соціальної політи-

ки Олег Коваль на своїй сторін-
ці у фейбуці заявив про можливе 
рейдерське захоплення Фонду 
соцстрахування Євгеном Бажен-
ковим, фігурантом кримінальної 
справи за незаконні дії з майном 
фонду за сприяння державного 
реєстратора, що незаконно вка-

зав його в держреєстрі керівни-
ком фонду. У вересні 2017 року 
він підписав листи щодо переда-
чі 59 об’єктів нерухомості, проте 
протокольним дорученням фон-
ду його зобов’язали відкликати 
ці листи. Євген Баженков не ви-
конав цього доручення, що при-

звело до втрати ще 12 об’єктів. 
Вказівки, які він надав керівни-
кам управлінь виконавчої ди-
рекції фонду в областях та міс-
ті Києві щодо зміни форми влас-
ності майна фонду — пере-
вищення службових повно-
важень.
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документи

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: GL3N014047, GL3N014053;  
GL5N014083-GL3N014105 (23 лота)

Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

11.12.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/45637-asset-sell-id-226557, 
45635-asset-sell-id-226554

ОгОлОшення щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАнк» 

Номер лота: GL23N014117-GL23N014121, 
GL24N014122

Короткий опис активів (майна)  
в лотах:

Земельні ділянки в кількості 5 шт. (для 
будівництва та обслуговування житл. бу-
динку, господарських будівель та споруд 
(присадибні ділянки) за адресою:Київська 
обл., Макарівський р-н, Колонщинська с/
рада; та автомобіль Skoda Superb Classic 
1.8 з автомагнітолою

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

16.12.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
45639-asset-sell-id-226611

ОгОлОшення щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАнк» 

Номер лота: GL32N014034-GL32N014043
Короткий опис активів (майна)  
в лотах:

Картини: «Святий Йосиф з немовлям»,«Мадонна з немовлям», 
«Одягання до вінця», фотокопія роботи І. Їжакевича «Собор Святих  
К. П. Лаври»; «Осінній пейзаж», «Кам’янистий берег моря»,  
«Місячна ніч на морі», «Сутінки»,«Вечірній інтер’єр», «Закат над річкою»

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

04.12.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
45613-asset-sell-id-226057

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п  
№ 42015020420000194) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
02.12.2019 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, каб. 23-а.

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

Cуддя Л. Г. Косик

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Каніщі 
Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народження, як обви-
нувачену в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42015110330000017, внесеного до ЄРДР 13.03.2015 
року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 
16 год. 00 хв. 05 грудня 2019 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 
191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Cуддя О. В. Мєлєшак

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)!
Інформуємо, що з 1 грудня 2019 року зміню-

ються умови надання послуг телефонії в окремих 
тарифних планах та впроваджуються нові тарифні 
плани для фізичних та юридичних осіб.

Також з 1 грудня 2019 року змінюються окремі 
тарифи на послугу Vega TV для існуючих абонентів 
— фізичних осіб.

Детальна інформація — в Особистому кабі-
неті абонента або за телефоном (044) 507 00 00 
або 177 (з телефонних ліній Vega).

Слідчим управлінням Головного управління 
СБ України у м. Києві та Київській  

області здійснюється досудове розслідуван-
ня кримінального провадження  

№ 12019100060003696, внесеного 
30.08.2019 до Єдиного реєстру досудових  

розслідувань за ознаками злочину,  
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У кримінальному провадженні  
№ 12019100060003696 повідомлено  

про підозру у вчиненні кримінального  
правопорушення, передбаченого ч. 1  

ст. 258-3 КК України громадянці України 
Беркозі Н. С., 10.03.1980 р.н.

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

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення інженерно-

технічного облаштування та утримання 
державного кордону

Верховна Рада України ПОсТАнОВляЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, 

ст. 189):
1) частину другу статті 85 після слова «надаються» доповнити словами «військо-

вим частинам Державної прикордонної служби України з метою забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженер-
но-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордон-
них просік, комунікацій»;

2) у статті 86:
частину першу після слів «гідрометричних споруд» доповнити словами «інженер-

но-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордон-
них просік, комунікацій»;

у частині другій слова «зайнятих морями» замінити словами «зайнятих морями, 
а також робіт, пов’язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженер-
но-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордон-
них просік, комунікацій»;

3) у пункті 4 частини другої статті 89 слова «гідрометричних та лінійних» заміни-
ти словами «гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифі-
каційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;

4) частину третю статті 90 доповнити словами «а також інженерно-технічних і 
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, ко-
мунікацій».

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 
3-4, ст. 27):

1) частину третю статті 59 доповнити пунктом «г» такого змісту:
«г) військовим частинам Державної прикордонної служби України у межах при-

кордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будів-
ництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, 
огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;

2) у пункті «г» частини другої статті 61 слова «гідрометричних та лінійних» замі-
нити словами «гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифі-
каційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;

3) частину третю статті 62 доповнити словами «а також інженерно-технічних і 
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, ко-
мунікацій»;

4) частину третю статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і обо-

рони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної при-
кордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-
технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних 
просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 
30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини 
прикордонної річки, озера або іншої водойми»;

5) частину першу статті 208 після слів «документації із землеустрою» доповни-
ти словами «у разі використання земельних ділянок для будівництва, облаштування 
та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних 
знаків, прикордонних просік, комунікацій».

3. Статтю 22 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) 
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і обо-
рони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної при-
кордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-
технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних 
просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 
30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини 
прикордонної річки, озера або іншої водойми».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону що-

до будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордон-
них знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби Укра-
їни, передбачивши в державному бюджеті необхідні видатки для реалізації зазначе-
ної програми;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації по-
ложень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
29 жовтня 2019 року 
№ 232-IX 

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян  
до узбережжя водних об’єктів  

для загального водокористування
Верховна Рада України ПОсТАнОВляЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частинами дру-
гою та третьою такого змісту:

«Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу гро-
мадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх мор-
ських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для 
загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від чотирьохсот 
до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року піс-
ля накладення адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від семисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,  
№ 24, ст. 189):

1) у статті 47:
частину другу доповнити другим реченням такого змісту: «Забороняється обме-

ження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на 
човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу 
пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг 
(пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, перед-
бачених законом»;

у частині п’ятій слово «заборону» замінити словами «встановлені обмеження»;
2) у статті 88:
частину тринадцяту замінити двома новими частинами такого змісту:
«Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбе-

режжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у 
межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водоко-
ристування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних 
зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на 
яких розташовані:

гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі за-

клади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом докумен-
ти на споруди та на провадження відповідної діяльності;

об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влашту-

вання огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ді-
лянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або 
фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення пра-
ва користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням су-
ду».

У зв’язку з цим частини чотирнадцяту — сімнадцяту вважати відповідно частина-
ми п’ятнадцятою — вісімнадцятою;

частину п’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту: «Обмеження у будь-який 
спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зо-
ни чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування 
пляжною зоною за рішенням суду»;

3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) обмеженні в будь-який спосіб безперешкодного та безоплатного доступу 

громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх мор-
ських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для 
загального водокористування, крім випадків, передбачених законом».

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 
3-4, ст. 27):

1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та без-

оплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів 
у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та ост-
ровів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної 
охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а 
також земельних ділянок, на яких розташовані:

гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі за-

клади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом докумен-
ти на споруди та провадження відповідної діяльності;

об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влашту-

вання огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ді-
лянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або 
юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення 

права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішен-
ням суду»;

2) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або ін-

ших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та 
островів, крім випадків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом деся-
ти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи вико-
навчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги 
зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої держав-
ної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки 
відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або ін-
ших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

У разі якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи 
особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов’язаних із демонта-
жем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій 
встановлена огорожа або інші конструкції»;

3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється влаштуван-

ня огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбереж-
жя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах, крім ви-
падків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом деся-
ти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи вико-
навчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги 
зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої держав-
ної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки 
відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або ін-
ших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками».

4. Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними 
змінами) доповнити підпунктом 14 такого змісту:

«14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного до-
ступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокорис-
тування відповідно до закону».

5. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, 
ст. 107; 2014 р., № 14, ст. 248; 2017 р., № 17, ст. 203) доповнити пунктом 13 тако-
го змісту:

«13) здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного до-
ступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокорис-
тування відповідно до закону».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Зако-

ном та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, ли-
манів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до бе-
регів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають 
демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених 
огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із 
цим Законом нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності од-
ночасно з введенням у дію цього Закону шляхом:

1) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
29 жовтня 2019 року 
№ 233-IX 

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміни у складі комісії при Президентові 
України у питаннях помилування

1. На часткову зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року № 1532 
«Про Комісію при Презиентові України у питаннях помилування» (зі змінами, внесе-
ними Указом від 21 серпня 2019 року № 615):

a) увести до персонального складу Комісії при Президентові України у питаннях 
помилування таких осіб:

ЖУРАВЛЬОВ Дмитро Володимирович — перший заступник директора Інституту 
права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України

КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна — заступник Міністра юстиції України
КОРОБКО Василь Петрович — начальник Адміністрації Державної кримінально-

виконавчої служби України
ПАВЛІЧЕНКО Катерина Володимирівна — заступник Міністра внутрішніх справ 

України;
б) вивести зі складу Комісії при Президентові України у питаннях помилування 

Ю.Бєлоусова, О.Крикушенка та І. Ліщину.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 листопада 2019 року
№ 855/2019
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оголошення
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019
  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 
  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року

  Місцезнаходження/місце проживання:
 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
 буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., 
Горошинського О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Фе-
доренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Обо-
лонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 
року стосовно Януковича В.Ф. та за апеляційними скар-
гами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухва-
ли Оболонського районного суду міста Києва від 20 бе-
резня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика 
О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та 
Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої ін-
станції відмовлено. 

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2 – А. 

  Додатково просимо подати такі документи:
  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 
відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим 
Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад  
науково-педагогічних працівників університету:

Асистент кафедри акушерства і гінекології — 2 (1,5 ст.).
Асистент кафедри громадського здоров’я та мікробіології — 2 (2 ст.).
Старший викладач кафедри громадського здоров’я та мікробіології — 2 ( 2 ст.).
Доцент кафедри громадського здоров’я та мікробіології — 1 ( 1 ст.).
Доцент кафедри дитячих хвороб — 2 (1,5 ст.).
Старший викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін 

— 1 (0,5 ст.).
Доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних  дисциплін — 2 (2 ст.).
Професор кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та  пульмонології — 1 (0,5 ст.) 
Доцент кафедри пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, хірургічної 

косметології з курсом основ приватної лікарської практики — 2 (1,5 ст.).
Професор кафедри пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, хірургіч-

ної косметології з курсом основ приватної лікарської практики — 1 (0,75 ст.).
Асистент кафедри хірургічних хвороб №2 — 1 (0,25 ст.)
Доцент кафедри хірургічних хвороб №1 — 2 ( 2 ст.).
Асистент кафедри хірургічних хвороб №1 — 1 (0,5 ст.).
Асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології — 1 (1 ст.).
Доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології — 3 (3 ст.).
Асистент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії — 5 ( 4,5 ст.).
Завідувач кафедри терапевтичної стоматології — 1 (1 ст.).
Асистент кафедри терапевтичної стоматології — 2 ( 2 ст.).
Асистент кафедри внутрішніх та професійних хвороб — 1 (0,5 ст.).
Асистент кафедри неврології, психіатрії та фізичної  реабілітації — 1 (0,75 ст.).
Асистент кафедри хімії — 1 (0,5 ст.).
Асистент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіоло-

гії — 3 ( 3 ст.).
Доцент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології — 

1 (0,25 ст.).
Асистент кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, техноло-

гії ліків — (1ст.).
Професор кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії — 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії — 1 (1 ст.).
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харків-

ського інституту медицини та біомедичних наук — 1 (1 ст.).
Бажане знання англійської мови!
Термін подачі документів — місяць з дня опублікування оголошення.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 044 291-05-45.
e - mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 02099, м.Київ, вул.Бориспільська,2, каб.305 (відділ кадрів), 

телефон 044 291-05-45, e-mail: hr@kmu.edu.ua.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Рябкова 
Олександра Павловича для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що судове засідання відбудеть-
ся 09.12.2019 р. о 17.00 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 
27А. 

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

Суддя Оздоба М. О.

Підозрюваний Курянський Михайло 
Васильович, 29.03.1947 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область,  
м. Сніжне, вул. Нестерова, 12/2 на підставі 
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 26.11.2019 о 10 год. 00 хв. до 
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Івано-Франківській області Мель-
ника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 
15, для надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування у кримінально-
му провадженні №22018090000000025. 
Поважні причини неприбуття зазначені в 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України.

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

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 ро-
ку народження, яке відбудеться 05 грудня 2019 року 
об 11:30 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Києв, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 20, під головуванням судді Агафонова с. А.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого: МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА 
АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. З ст. 110 КК України (в редакції Закону від 
05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засі-
дання відбудеться 04.12.2019 року о 15 год. 15 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
каб. 23-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Cуддя Л. Г. Косик

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року на-
родження, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню №42016110350000157, 
внесеного до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова 
Романа Михайловича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте об-
винувачення Бикову Роману Михайловичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 12 годину 00 хвилин 03 грудня 2019 ро-
ку, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Рогачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 03 грудня 2019 року о 10-00 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ. вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під го-
ловуванням судді курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого: АНТОНОВИЧА Анатолія Ана-
толійовича (к/п № 42016020420000095) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 02.12.2019 
року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23-а.

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

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек-
сандрівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Іри-
ни Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 02.12.2019 р. 
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай-
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 02.12.2019 о 12 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761 /941 /2018 за обвинуваченням Блаженка Пав-
ла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 03 грудня 2019 року о 08 год. 
30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. № 508. У разі неявки обвинуваченого до су-
ду оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Cуддя Хардіна О. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №42016000000003292 відносно Самойлової Олени 
Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове 
засідання відбудеться 09.12.2019 р. о 17.30 год. в при-
міщенні  Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А. 

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя Оздоба М. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Харченко Ірину Олександрівну, що обви-
нувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 05 грудня 2019 року об 11:00 годині в приміщен-
ні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1584/2019 
за обвинуваченням Бугайова М. М. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 06.12.2019 року о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31а, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належим повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бурштейн Сергія Абрамовича, що обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 05 груд-
ня 2019 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 
327 КПК України.

Cуддя О. В. Жежера

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за №22017011000000020 відносно Григорова Андрія 
Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 09.12.2019 р. о 16.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Суддя Оздоба М. О.

В провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016000000002610 відносно Іщенко Ірини Анатоліїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 06.03.1974 ро-
ку народження, яке відбудеться 05 грудня 2019 року о 
12:00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Києв, вул. П. Шутова, 1, каб. 20, 
під головуванням судді Агафонова с. А.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

У провадженні Вищого антикоруп-
ційного суду перебуває обвинуваль-
ний акт із матеріалами судового прова-
дження у кримінальному провадженні за 
№ 42014000000000071 за обвинувачен-
ням Меденцева Павла Анатолійовича у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Меден-
цев Павло Анатолійович, 30.03.1983 року 
народження, уродженець м. Одеси, зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, Французь-
кий бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 
КК України, у підготовче судове засідання, 
яке призначене на 28 листопада 2019 року о 
17 год 00 хв. у приміщенні Вищого антико-
рупційного суду (місто Київ, проспект Пере-
моги, 41), головуючий суддя: коліуш О. л.,  
судді: Ткаченко О. В., шкодін я. В.

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

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

АБ «УкРгАЗБАнк» оголошує про проведення Первинного 
Аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

лот №390184 Майновий комплекс в цілому ремонтно-технічної дільниці, заг.пл. 
1409,80 кв.м., за адресою: м. Київ, бул. Лепсе Івана, буд. 23 (Б,В,Г,Д, Е)

Початкова ціна продажу: 7 722 568.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 772 256.80 грн.
лот №390187 Нежитлова будівля (літ. А) — комбінат харчування «Меридіан», заг.

пл. 8443,90 кв.м., за адресою: м. Київ, бул. Лепсе Івана, буд. 23А
Початкова ціна продажу: 58 657 880,86 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 5 865 788,09 грн.

Аукціон відбудеться 12.12.2019 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 оприлюднення 
інформації до 9:00 11.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
11.12.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приво-
ду 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 № 390249 Нежитлове напівпідвальне приміщення, заг.пл., 106,80 кв.м., за 
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд. 16

Початкова ціна продажу: 1 872 287,84 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 187 228,78 грн.
лот № 390252 Вбудоване нежитлове приміщення, заг.пл. 92,50 кв.м., за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, буд. 99
Початкова ціна продажу: 424 269,06 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 42 426,91 грн
лот № 390255 Нежилі приміщення, заг.пл. 2 343,50 кв.м., за адресою: м. Харків, 

вул. Коцарська (Кацарська), буд. 2/4
Початкова ціна продажу: 13 160 395,34  грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 1 316 039, 53 грн
лот № 390257 Нежитлова будівля, заг.пл. 391,20 кв.м., за адресою: Харківська обл., 

м. Лозова, вул. Дикого, буд. 10А (десять «А»)
Початкова ціна продажу: 930 033,28 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 003,33 грн
лот № 390259 Житловий будинок з прибудовами та мансардою, заг.пл. 126,1 кв.м. 

та земельна ділянка, заг.пл. 0,0531 га,  К/Н:7110136700:04:019:0061 (цільове призна-
чення: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 50

Початкова ціна продажу: 1 708 576,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 170 857,64 грн
лот № 390260 Нежитлові будівлі, а саме: офісні приміщення (літ. А-І, а), будівля 

магазину з прибудовою 59,1 кв.м (літ Б-1, б) , погріб (літ. В), вбиральня (літ. Г), ого-
рожа №1-4 замощення №1, водоколонка №5, заг.пл. 82 кв.м., за адресою: м. Черка-
си, вул. Смілянська, буд. 52

Початкова ціна продажу: 1 360 896,89 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 136 089,69 грн
лот № 390264 Нежитлові будівлі, заг.пл. 3 470,40 кв.м., за адресою: Чернігівська 

обл., Корюківський р-н, м. Корюківка,  вул. Садова, буд. 4 
Початкова ціна продажу: 2 204 553,66 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 220 455,37 грн
лот № 390266 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 532,60 кв.м.та 

земельна ділянка, заг.пл. 0,12 га, К/Н:5610100000:01:045:0057 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд), за 
адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, буд. 19

Початкова ціна продажу: 2 581 855,61 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 258 185,56 грн
лот № 390267 Адмінприміщення, заг.пл. 363,90 кв.м., виробнича база (столярний 

цех, сушарня, складські приміщення), заг.пл. 530,30 кв.м, земельна ділянка,, заг.пл. 
0,5489 га, К/Н:5625085600:01:004:0948 (цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування пилорами та допоміжних будівель та споруд), за адресою: Рівненська 
обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул Ювілейна, буд.15

Початкова ціна продажу: 937 911,84 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 791,18 грн
лот № 390271 Житлова нерухомість, заг.пл. 242,5 кв.м. та земельна ділянка, заг.

пл. 0.1 га, К/Н:5910200000:22:008:0015 (цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: Сум-
ська обл., м. Охтирка, вул. Л. Українки, буд.101

Початкова ціна продажу: 774 798,35 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 77 479,84 грн
лот № 390272 Будівлі та споруди (нежилі приміщення), заг.пл. 937,70, за адресою: 

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Кіровське (селище міського типу 
Обухівка), вул.  Вознесенська, буд. 62А

Початкова ціна продажу: 1 566 174,56 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 156 617,46 грн
лот № 390275 Земельна ділянка №28, заг.пл. 0,1422 га, К/Н:5910700000:05:010:0018 

(цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та нежит-

лова будівля (будівля ресторану, А-2), заг.пл. 1,485,90 га, за адресою: Сумська обл.,  
м. Ромни, бул. Свободи (бул. Жовтневої Революції), буд. 28

Початкова ціна продажу: 7 230 238,15 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 723 023,82 грн
лот № 390276 Незавершене будівництво 5-поверхового житлового будин-

ку (готовність 46,7%), заг.пл. 380,90 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,  
м. Бердичів, вул. Мучна, буд. 46 «а»

Початкова ціна продажу: 1 551 640,81 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 155 164,08 грн
лот № 390280 Майнові права на 4-кімнатну квартиру №109, заг.пл. 143.60 кв.м., 

за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 1Б, квартира №109 в буд. осях 
А-Ж, 1-5

Початкова ціна продажу: 1 903 067,04 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 190 306,70 грн.
лот № 390284 Майнові права на 2-х кімнатну квартиру № 110, заг.пл. 84,47 кв.м., 

за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, №1Б, квартира №110 в буд. осях 
А-Ж, 4-7

Початкова ціна продажу: 1 162 829,64 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 116 282,96 грн
лот № 390286 Нежитлові приміщення  в нежитловій будівлі «корпус №4», заг.пл. 

14 626,30 кв.м. та обладнання в кількості 164 од, за адресою: Чернігівська обл., м. Ні-
жин, вул. Шевченка, буд. 109/3

Початкова ціна продажу: 52 692 339,31 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 5 269 233,93 грн
лот № 390289 Нежила будівля, будинок культури, заг.пл. 5 727,20 кв.м., за адре-

сою: м. Київ, вул. Василенка Миколи, буд.15-А
Початкова ціна продажу: 65 336 383,40 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 6 533 638,34 грн
лот № 390290 Будівля інституту (літ.А), заг.пл. 5 145,20 кв.м., за адресою: м. Київ, 

пров. Куренівський, буд. 19/5
Початкова ціна продажу: 52 126 120,66 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 5 212 612,07 грн.
лот № 390292 Нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №93) площею  

70,70 кв.м, 1/2 частини від нежилих приміщень №№ I, II, заг.пл. 6,8 кв.м, відділення 
банку ( літ. А) заг.пл 74,10 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Олевська, буд. 3, корп. «А»

Початкова ціна продажу: 1 441 057,18 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 144 105,57 грн
лот № 390294 Нежитлове приміщення, заг.пл. 52,40 кв.м., за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська (попередня назва вул. Леніна), 
буд. 123-а

Початкова ціна продажу: 327 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 32 760,00 грн
лот № 390295 Нежитлова будівля (офісні відділення банку, ресторан, оздоровчий 

блок) адмінбудівля двоповерхова, заг.пл. 1 041,70 кв.м, в т.ч. підвальні приміщення  
351,00 кв.м, 1-й поверх заг.пл. 374,80 кв.м, 2-й поверх заг.пл. 315,90 кв.м, за адресою: 
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Миру, буд. 1541-б

Початкова ціна продажу: 7 427 243,05 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 742 724,31 грн.

Аукціон відбудеться 12.12.2019 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 оприлюднен-
ня інформації до 9:00 11.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 11.12.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500,  
п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З при-
воду 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 № 390191 Квартира № 26, заг.пл. 144,51 кв.м., за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квартира №26

Початкова ціна продажу: 1 538 987,25 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 153 898,73 грн.
лот № 390193 Квартира № 28, заг.пл. 94,56 кв.м., за адресою: Кіровоградська обл.,                      

м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квартира №28
Початкова ціна продажу: 1 113 462,26 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 111 346,23 грн.
лот № 390195 Квартира № 50, заг.пл. 33,55 кв.м., за адресою:  Кіровоградська обл.,                  

м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, квартира №50
Початкова ціна продажу: 384 655,22 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 38 465,52 грн
лот № 390197  Квартира № 59, заг.пл. 124,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Старо-

наводницька, буд. 6, квартира № 59
Початкова ціна продажу: 2 716 629,51 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 271 662,95 грн
лот № 390201 Квартира № 26, заг.пл. 55,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Гармат-

на, буд. 18, квартира № 26
Початкова ціна продажу: 1 503 248,21 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 150 324,82 грн
лот № 390204 Квартира № 15, заг.пл. 68,6 кв.м., за адресою: м. Суми, вул. Коопе-

ративна, буд. 7, квартира №15

Початкова ціна продажу: 813 097,71 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 81 309,71 грн
лот № 390209 Квартира № 13, заг.пл. 75,99 кв.м., за адресою: м. Суми, вул. Коопе-

ративна, буд. 7, квартира №13
Початкова ціна продажу: 852 225,12 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 222,51 грн
лот № 390210 Квартира № 30, заг.пл. 79,8 кв.м., за адресою: Харківська обл.,  

Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, квартира №30
Початкова ціна продажу: 775 256,16 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 77 525,62 грн
лот № 390212 Земельна ділянка, заг.пл. 1,413 га, К/Н:3222486600:04:004:0032 (ці-

льове призначення: для введення промисловості, комерційного використання і гро-
мадського призначення), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тара-
сівська сільрада

Початкова ціна продажу: 3 258 930,11  грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 325 893,01 грн
лот № 390215 Квартира № 16, заг.пл. 76,27 кв.м., за адресою: м. Суми, вул. Коопе-

ративна, буд. 7, квартира №16
Початкова ціна продажу: 856 441,46 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 644,15 грн.
лот № 390218 8(вісім) земельних ділянок з цільовим призначенням: для будівни-

цтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а саме:
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0003;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0004;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0005;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0006;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0008;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0009;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0010;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0011, за адресою: Київська 

обл., Васильківський р-н, с. Зозулі
Початкова ціна продажу: 23 761 846,35 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 2 376 184,64 грн
лот № 390224 3(три) земельні ділянки з цільовим призначенням: для індивідуаль-

ного садівництва, а саме:
земельна ділянка, заг.пл. 14 га, К/Н:3221487300:02:001:0016;
земельна ділянка, заг.пл. 20,0002 га, К/Н:3221487300:02:022:0013;
земельна ділянка, заг.пл, 32 га, К/Н:3221487300:02:023:0015, за адресою: Київська 

обл., Васильківський р-н, Рославичівська селищна рада
Початкова ціна продажу: 29 118 338. 00 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 2 911 833.80 грн
лот № 390227 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням: для будів-

ництва та житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
а саме:

земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0087;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0090;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0088;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0089, за адресою: Полтав-

ська обл., Полтавський р-н, с. Затурино
Початкова ціна продажу: 879 335,84  грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 87 933,58 грн
лот № 390229 Земельна ділянка, заг.пл. 0,198 га, К/Н:5322485103:03:001:0016 (ці-

льове призначення: для комерційного використання), за адресою: Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки

Початкова ціна продажу: 93 978,26 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 9 397,83 грн
лот № 390235 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:6123081500:02:001:0033 (ці-

льове призначення: для індивідуального житлового будівництва), за адресою: Терно-
пільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка, вул. Львівська

Початкова ціна продажу: 113 477,89 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 11 347,79 грн
лот № 390240 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2 га, К/Н:6325183501:00:003:0027 (цільо-

ве призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Руські Тишки, вул. Сонячна, 7

Початкова ціна продажу: 181 256,09 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 18 125,61 грн
лот № 390243 Земельна ділянка, заг.пл. 3,033 га, К/Н:3222486600:04:004:0707 (ці-

льове призначення: для промисловості, комерційного, громадського призначення) за 
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 4 501 185,29 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 450 118,85 грн

Аукціон відбудеться 12.12.2019 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 оприлюднен-
ня інформації до 9:00 11.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 11.12.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500,  
п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З при-
воду ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел.  
044-331-17-21, 044-594-11-09.

Оголошення № 286/5/7209-неР
про 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 ре-

гіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Луцьк, до 20 квартир; лот 2 — м. Львів, до 14 квартир; лот 3 — м. Рівне, до 10 квартир; лот 4 

— м. Тернопіль, до 10 квартир; лот 5 — м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 6 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 7 
— м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 8 — м. Дніпро, до 20 квартир; лот 9 — м. Запоріжжя, до 17 квартир; лот 10 — 
м. Житомир, до 30 квартир; лот 11 — м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 — м. Суми, до 10 квартир; лот 13 — м. Ма-
ріуполь Донецької обл., до 22 квартир; лот 14 — м. Васильків Київської обл., до 15 квартир; лот 15 — м. Біла Церк-
ва Київської обл., до 10 квартир; лот 16 — м. Володимир-Волинський Волинської обл., до 20 квартир; лот 17 — 
м. Мукачеве Закарпатської обл., до 6 квартир; лот 18 — м. Золочів Львівської обл., до 15 квартир; лот 19 — м. Ста-
рокостянтинів Хмельницької обл., до 10 квартир; лот 20 — м. Івано-Франківськ, до 20 квартир; лот 21 — м. Стрий 
Львівської обл., до 10 квартир; лот 22 — м. Одеса, до 50 квартир; лот 23 — м. Чернігів, до 10 квартир; лот 24 — 
м. Київ, до 69 квартир; лот 25 – м. Коломия Івано-Франківської обл., до 12 квартир; лот 26 — м. Гайсин Вінниць-
кої обл., до 20 квартир; лот 27 — м. Очаків Миколаївської обл., до 7 квартир; лот 28 — м. Первомайськ Миколаїв-
ської обл., до 10 квартир; лот 29 — м. Бахмут (Артемівськ) Донецької обл., до 12 квартир; лот 30 — м. Глухів Сум-
ської обл., до 5 квартир; лот 31 — м. Бердянськ Запорізької обл., до 22 квартир. лот 32 — м. Новоград-Волинський 
Житомирської обл., до 10 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Дер-
жавні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 23.12.2019; на умовах пайової участі — до 25.03.2020 
(термін реєстрації права власності — до 08.04.2020); 

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2019; на умовах пайової участі — до 30.06.2020 (оформ-
лення права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 08.04.2020).

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних 

ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 03.12.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 03.12.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Ядвіжин Олег Миколайович, Ти-

мошенко Олена Леонідівна, тел/факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Шляхова Оксана Валеріївна, тел. (044) 2711202, 
Марініч Сергій Петрович, тел. (044) 2711272.

Адміністративною колегією Полтавського облас-
ного територіального відділення Антимонопольно-
го комітету України 09 жовтня 2019 року прийня-
ті розпорядження № 66/54-рп/к про початок роз-
гляду справи № 66-13-50/53-19 за ознаками пору-
шення законодавства про захист економічної кон-
куренції з боку приватного підприємства «Будівель-
не об’єднання «Центр-Буд» (ідентифікаційний код 
38993852) та розпорядження № 66/53-рп/к про по-
чаток розгляду справи № 66-13-50/52-19 за ознака-
ми порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції з боку приватного підприємства «До-
рожньо-ремонтне будівельне управління» (ідентифі-
каційний код 41034591).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначені роз-
порядження про початок справ з повним текстом 
розпоряджень можна ознайомитись в Полтавсько-
му обласному територіальному відділенні АМКУ за 
адресою: вул. Зигіна,1, кім. 320, м. Полтава.

Повідомлення 
Учасникам Товариства з обмеженою 

відповідальністю «кБ — РегІОнАльнИЙ 
елекТРОМОнТАЖ» 

(код за ЄДРПОУ 36168683)
про скликання загальних зборів учасників 

ТОВ «КБ — РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю» та у зв’язку з поданням директо-
ром ТОВ «КБ — РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ» Борсуком Ігорем Вікторовичем заяви про 
звільнення з посади директора ТОВ «КБ — РЕГІ-
ОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ» необхідно про-
вести загальні збори учасників Товариства з об-
меженою відповідальністю «КБ — РЕГІОНАЛЬ-
НИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (далі — Збори), код за 
ЄДРПОУ 36168683 (далі — Товариство) та роз-
глянути наступні питання порядку денного:

1. Звільнення з посади Директора Товариства 
Борсука Ігоря Вікторовича;

2. Про призначення директора Товариства.
Збори будуть проведені 24.12.2019 р. за міс-

цезнаходженням Товариства: 83014, Донецька 
обл., м. Донецьк, проспект Дзержинського, буд. 
64. Час початку зборів: о 10:00

Ковальова Данила Сергійовича, 09.04.1991 
року народження, запрошуємо протягом міся-
ця до Третьої дніпровської державної нотаріаль-
ної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо 
спадщини Ковальова Сергія Павловича, помер-
лого 29 липня 2017 року.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Генко Максима Геннадійовича, 31.08.1983 ро-

ку народження., останнє відоме місце проживання:  
м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв.115, відповідно до 
вимог ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судово-
му засіданні з розгляду кримінального провадження 
в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Генко М. Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке від-
будеться  03.12.2019 року о 14 год. 40 хв., за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко В. М.
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Завдяки знахідці 
дізналися про ювілей 
ратуші  

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО. 
Ратуші в місті Теребовля на Тер-
нопіллі 150 років. Точну дату бу-
дівлі дізналися щойно. днями ре-
монтники натрапили на цікаву 
знахідку — металевий тубус, у 
якому зберігався рукописний до-
кумент. Його репрезентували в 
місцевому медіацентрі, де розпо-
віли про історію будинку міського 
самоврядування.

З’ясувалося, що це послання 
із 1938 року до нащадків. Текст 
польською мовою написано на 
листі вичиненої козячої шкури з 
декоративним оздобленням. У 
ньому є дати, пов’язані з історією 
ратуші. Приємно були здивовані, 
дізнавшись, що нинішній рік для 
будівлі ювілейний, бо її збудува-
ли 1869-го. Краєзнавець Ярос-
лав Ярошевський зазначив, що тоді в ратуші містився не лише магі-
страт (орган міського самоврядування), а й судові лави, староство по-
віту, тривалий час тут була школа для хлопчиків. Перед Першою світо-
вою війною будівля цілком перейшла до владних установ. Вежа на дво-
поверховому будинку постала приблизно 1900 року. Коли російські вій-
ська 1917-го відступали з Теребовлі, вони руйнували й нищили все, тож 
спалили й будівлю магістрату. Тоді згорів і архів. Ратушу відбудували 
1921-го, вежа на ній з’явилася аж 1938 року, але годинника не встано-
вили. Куранти на ратуші стали бити аж 1970-го, коли Теребовлі подару-
вав годинник один з відомих майстрів. Нині його повернули синові май-
стра. Міський очільник сподівається, що колись годинник усе-таки попо-
внить експозицію місцевого музею-майстерні. Копію знайденого доку-
мента 1938 року виставлять при вході на вежу. Ремонтувати теребов-
лянську ратушу почали два роки тому, прагнули подбати про нову по-
крівлю. Цьогоріч мають перебудувати вежу, надати їй трапецієподібної 
форми з гостроверхим шпилем. У її чотири сторони вмонтують циферб-
лати нового годинника. Ратуша стане оглядовим майданчиком. У день 
міста на Івана Купала планують урочисто відкрити оновлену будівлю.

Учні озеленюють територію своїх шкіл

Столичну ялинку прикрасять  
в опішнянському стилі

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ГОТУЄМОСЯ ДО СВЯТ! Сто-
личну ялинку на Контрактовій 
площі прикрасять у стилі опіш-
нянської кераміки, тому що на 
ній буде кількасот іграшок, які 
за кольором і формою нагаду-
ватимуть традиційні опішнян-
ські куманці, глечики, свистун-

ці, тарілочки, діжечки, півників 
тощо. Насправді їх виготовили 
з армованого пінопласту. При-
краси переливатимуться зеле-
ним, жовтим, бежевим, корич-
невим кольорами. Ялинку об-
плутають ще й кількома кіло-
метрами гірлянд. доповнювати-
муть колорит великі глечики під 
ялинкою, майже як ті, що їх про-
дають на базарі в опішні. 

Представниця фірми, яка 
оформлює святкову ялинку, роз-
повіла, що спеціально їздила в 
селище на Полтавщині в там-
тешній музей керамічних виро-
бів, фотографувала найкращі з 
них, і за тими знімками дизайнер 
розробляв макети.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. У Вінниці десять шкіл 
долучилися до екологічної акції 
«Посади дерево — збережи до-
вкілля», яку проводили з ініціати-
ви департаменту освіти міської 
ради. Учні разом з дорослими з 
радістю подбали про те, щоб при-
шкільна територія була гарною і 
затишною. Першими впоралися 
з роботою у ЗоШ І ступеня №5. 
Раніше тут росло багато старих 

дерев, але через аварійний стан 
їх поступово позрізали. Тому по-
садили нові. Цього року на при-
шкільній території посадили 150 
кущів троянд, декоративні кущі, 
туї тощо. 

«Ми переймаємося вихован-
ням екологічної культури у шко-
лярів. Тож охоче скористали-
ся можливістю посадити 26 де-
рев. Це дуже важливо для на-
ших учнів», — зазначила дирек-
тор школи  Наталя Кучма. Під 
час акції в освітніх закладах по-

садили 115 саджанців гостро-
листого клена, граба, калини, 
акації тощо. а надав саджанці 
школам приватний підприємець 
Ігор дергачов, який займається 
ландшафтним дизайном. 

«У мене давно виникла ідея 
зробити корисне для озеленен-
ня міста, тож звернувся до де-
партаменту комунального гос-
подарства та благоустрою місь-
кої ради. Було ухвалено рішен-
ня для шкіл. Ці дерева не потре-
бують спеціального догляду, їх 

треба лише поливати. Саджа-
ючи, ми трішки обрізали крону, 
щоб вони краще прижилися», — 
сказав він.  

Зі слів директора департа-
менту освіти міської ради окса-
ни Яценко, акція «Посади дерево 
— збережи довкілля» — один із 
заходів  формування екологічної 
свідомості учнів та прикрашан-
ня пришкільної території.  Справ-
ді, навесні дітям приємно буде ба-
чити, як зазеленіють деревця, які 
вони посадили. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 -2 +3 Черкаська -4 -9 -2 +3

Житомирська -3..-8 -2 +3 Кіровоградська -4 -9 -2 +3
Чернігівська -5 -10 +2 -3 Полтавська -4 -9 -2 +3
Сумська -5 -10 +1 -4 Дніпропетровська -4 -9 -2 +3
Закарпатська 0 +5 +7 +12 Одеська 0 -5 -1 +4
Рівненська -1 -6 -2 +3 Миколаївська -1 -6 -2 +3
Львівська +2 -3 0 +5 Херсонська 0 -5 -1 +4
Івано-Франківська +2 -3 0 +5 Запорізька -4 -9 -1 +4
Волинська 0 -5 -2 +3 Харківська -8 -13 +2 -3
Хмельницька -1..-6 -2 +3 Донецька -8 -13 +2 -3
Чернівецька 0 -5 0 +5 Луганська -8 -13 +2 -3
Тернопільська 0 -5 -1 +4 Крим -2 +3 +3 +8
Вінницька -2 -7 -2 +3 Київ -5 -7  0 +2

Укргiдрометцентр

Такі артоб’єкти будуть  
у фотозоні біля ялинки

Навесні дітям приємно буде бачити, як зазеленіють висаджені ними деревця

Ветеранська рада запрацює на Рівненщині
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. Координаційна 
рада з питань ветеранів, учас-
ників бойових дій працюватиме 
при Рівненській облдержадміні-
страції. Так вирішили представ-
ники ветеранських середовищ 
на спільній зустрічі. до консульта-

тивно-дорадчого органу увійдуть 
представники обласних, район-
них, міських та міськрайонних ве-
теранських організацій, а також 
ті, хто піклується про родини за-
гиблих.

основне завдання новоство-
реної ради — об’єднати зусилля 
для підтримки військовослужбов-
ців, які брали участь у бойових ді-

ях, і їхніх сімей. очолив раду Сер-
гій Кальмук. Водночас він стане 
штатним радником голови ода 
Віталія Коваля. Саме йому по-
братими висловили довіру й на-
зивають його «воїном за духом».

 Сергій Кальмук — ветеран ро-
сійсько-української війни, впро-
довж 2015—2016 років проходив 
службу в 90-му аеромобільному 

батальйоні десантних військ. Са-
ме він ініціював створення першої 
ветеранської будівельної фірми, 
яка забезпечує роботою воїнів 
аТо/оСС та їхні родини. Там пра-
цюють уже 12 наших захисників. 
Це безцінний досвід реа білітації й 
соціальної адаптації, бо робота з 
гідною зарплатою — найкращий 
місток у мирне життя. 

Ужгород із новими автобусами 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. В 
Ужгороді парк сучасних автобу-
сів великої місткості, закуплених 
близько пів року тому, поповнив-
ся новими «Електронами». од-
разу сім таких машин курсувати-
муть за новим маршрутом, який 

з’єднає найбільші мікрорайони 
міста. В одному з них такі важ-
ливі для містян об’єкти, як місь-
кі лікарні й поліклініка, пологовий 
будинок, навчально-житловий 
комплекс Ужгородського націо-
нального університету. На марш-
руті розташовані вокзали, кілька 
міських ринків. Інтервали невели-
кі, й триватиме рух допізна.

За словами директора кому-
нального підприємства «Ужго-
родський муніципальний тран-
спорт» Віталія Готрице, нові 
«Електрони» випускають із 2019 
року. В автобусах з’явилися зруч-
ності, збільшено кількість камер 
відеонагляду, зображення яких 
можна буде переглядати в режи-
мі онлайн. Ціна автобусів чимала 

— кожен коштує 5 мільйонів 200 
тисяч гривень.

Тестові рейси на новому 
маршруті доручено найдосвідче-
нішим водіям. для безпечного і 
комфортного перевезення паса-
жирів, стверджує міський голова 
Богдан андріїв, Ужгороду слід за-
купити ще 40 автобусів підвище-
ної місткості.

Копію знайденого документа 
1938 року вистановлять  
при вході на вежу


	22_p1
	22_P2
	22_P3
	22_P4
	22_P5
	22_P6
	22_P7
	22_p8
	22_P9-11
	22_P12

