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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНТОН ДРОБОВИЧ:
 «В основі суспільної 

комунікації має лежати 
відповідальний діалог із 

взаємною повагою сторін. 
Так ми сприятимемо 

осмисленню історичних 
подій, важливих 

для української 
ідентичності».

МіНісТР зАкОРДОННИх спРАВ 
ВАДИМ пРИсТАЙкО: 
«Ми хочемо повернути 
максимальну 
кількість полонених 
до нового року»
Графік роботи міністра закордонних справ Вадима 

Пристайка — це не просто перевантаження, це ви-
пробування на витривалість і з фізичної, і з психологіч-
ної точок зору.

Перебуваючи в Берліні, глава українського МЗС об-
говорив з німецьким колегою Гайко Маасом просування 
у виконанні домовленостей саміту нормандського квар-
тету  і новий розвиток подій з газового комплексу. Ва-
дим Пристайко зустрівся з депутатами Бундестагу, 
представниками відомства канцлера, провів нараду із  
20 українськими послами у країнах Західної та Північ-
ної Європи.

— Пане Вадиме, в Берліні з послами ви говорили на-
самперед про роботу. Чого міністерство очікує від на-
ших посольств наступного року, які завдання перед ни-
ми ставите?

— За 30 років МЗС виросло в доволі складний меха-
нізм, який потребує постійного узгодження і координа-
ції діяльності. Це 126 установ, 94 посольства.

Час від часу ми проводимо координаційні наради. Є но-
ві підходи уряду і Президента до організації роботи, но-
ві вимоги. Одна з таких вимог — економізація й тотальна 
прагматизація зовнішньої політики. Про це ми й говори-
ли на нараді в Берліні з послами. Наступним етапом буде 
нарада послів у країнах Південної й Центральної Євро-
пи, потім — послів в Азіатсько-Тихоокеанському регіо-
ні. Кожному з послів накреслено окремий напрям 
завдань. Ми очікуємо їх реалізації у межах досяг-
нутих президентами домовленостей.

19,42 млрд м3

становлять запаси газу у вітчизняних 
підземних сховищах. Це на 32% більше, 

ніж торік у цей період

ПЕРЕДМОВА ДО КОНТРАКТУ. Нову угоду мають погодити  
до кінця року

Газовий компроміс

Директор Українського інституту національної  
пам’яті про відхід від радянської спадщини гасел  
і монологів в історіографії 
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ТВАРИННИЦТВО

У межах програми ООН з 
відновлення та розбудови 
миру в Донецькій та 
Луганській областях відбулася 
поїздка групи журналістів

ПРОЄКТ

Ціни сировинного молока на 
вітчизняному ринку зростають  
і надалі зростатимуть через його 
дефіцит, спричинений обвальним 
скороченням молочного стада
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Українці дедалі більше підтримують вступ до НАТО
ПОЗИТИВНА СОЦІОЛОГІЯ. 

Вступ України до НАТО вва-
жають пріоритетним варіан-
том гарантування належного 
рівня безпеки України 50,3% 
громадян нашої держави. Такі 
основні підсумки соціологічно-
го дослідження з відстеження 
змін у ставленні громадськос-
ті щодо підтримки НАТО і дер-
жавної політики в галузі євро-
атлантичної інтеграції презен-
товано в Укрінформі. 

У регіональному розрізі най-
активніше вступ до НАТО під-
тримують жителі західних об-

ластей — 69%, в централь-
ному регіоні підтримка НАТО 
становить 49%, на півночі — 
55%, на сході — 43%, на пів-
дні й Донбасі — по 29%. Най-
меншу підтримку зафіксовано 
на Луганщині — близько 16%. 
Найбільшу підтримку надали 
на Львівщині — майже 80%.

Значно менш популярною 
залишається ідея закріплення 
позаблокового статусу Украї-
ни, яку підтримують 18% гро-
мадян. Дивно, але на шос-
тому році війни з Росією 9% 
вважають, що гарантувати 

безпеку держави може фор-
мування військового союзу з 
країною-агресором і країна-
ми СНД.  

Голова ГО «Центр приклад-
них досліджень» Андрій Ка-
ракуц зазначив, що за п’ять 
років (порівняно з березнем 
2014-го), коли ідею вступу до  
НАТО підтримувало 34% укра-
їнців, ця підтримка зросла 
майже на 20%.

«Це повторне дослідження. 
Ми в березні робили певні ви-
міри і хочемо подивитися, яка 
тенденція. Хочу звернути ува-

гу на цифри, які свідчать про 
стабільну підтримку вступу 
України до НАТО і про збіль-
шення на 6% (з 15 до 21%. — 
Укрінформ) кількості тих, хто 
вважає себе добре поінфор-
мованим про Альянс, а також 
про зацікавленість громадян 
в отриманні інформації про  
НАТО та процеси євроатлан-
тичної інтеграції, яку нині ви-
словлюють понад 60% опи-
таних», — констатував голо-
ва Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення Олег 
Наливайко. 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання  
у сфері зв’язку та інформатизації  

РІШЕННЯ
26.11.2019                                                       м. Київ                                                       № 564

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року  

за № 1225/34196

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, 

рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488
Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне ре-

гулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2020 року, що до-

даються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, від 18 вересня 2018 року № 488 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2018 року за № 1125/32577.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодав-
ством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії, що здійснює  

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
26 листопада 2019 року № 564

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року  

за № 1225/34196
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 

на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2020 року
Таблиця 1

Номер 
статті Позиція Види послуг

Граничний (максимальний)  
розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб 

— підприємців 
для населення

1 2 3 4 5
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування  

(встановлення телефонного апарата)
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1 Основного телефонного апарата, підключеного  
до окремої лінії1 100-00 70-00

2 Основного телефонного апарата, підключеного  
за спареною схемою1 100-00 70-00

3 Паралельного телефонного апарата у різних  
абонентів1, 2 100-00 70-00

4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 3 100-00 58-31

5
Телефонного апарата колективного користування  
(у місцях спільного користування в комунальній  
квартирі з кожної сім’ї)1, 3

х 58-31

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 100-00 58-31

7 Основного телефонного апарата терміном дії  
не більше трьох місяців1 53-30 23-31

8

Переключення основного телефону абонентів відо-
мчих АТС на автоматичні телефонні станції телефон-
ної мережі загального користування операторів теле-
комунікацій за заявою абонента

100-00 70-00

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефон-
них мереж з ініціативи оператора телекомунікацій безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику  
до лінії діючого телефону 100-00 х

2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 х
1 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридич-
них осіб.
2 У разі відключення вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне 
включення не справляється.
3 У разі переключення телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього телефонів на основний телефон або-
нент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12 В одному будинку 75-00 60-00
13 В інший будинок 100-00 70-00

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14
При переїзді абонента на нове місце проживання у те-
лефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мере-
жі одного оператора

х 30-00

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в 
зоні дії телефонної мережі іншого оператора х 70-00

16
На члена сім’ї або на співвласника чи власника квар-
тири за письмовою заявою абонента або в разі смер-
ті абонента

х 30-00

17
На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, 
якщо телефон було встановлено на пільгових умовах, 
у разі смерті абонента

х 30-00

18 При одержанні заявником телефонізованої кварти-
ри в спадщину х 30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квар-
тир (за поновлення попереднього договору після за-
кінчення терміну оренди плата з орендодавця не 
справляється)

х 30-00

20 Переоформлення квартирного телефону на службо-
вий 100-00 х

21 Переоформлення службового телефону на квартир-
ний х 30-00

22
На правонаступника реорганізованої юридичної осо-
би, що залишився у телефонізованому приміщенні, за 
кожний основний телефонний апарат

30-00 х

23

Переоформлення телефону на нового власника за 
письмовою згодою абонента, який мав відповідно до 
законодавства додаткові права на користування та 
розпорядження телефонною лінією

х 30-00

Таблиця 2

Номер 
статті

Пози-
ція Види послуг та плати

Для підприємств, уста-
нов, організацій, фізич-
них осіб — підприємців

Для населення

без пого-
динної 
оплати  

місцевих 
розмов

з погодин-
ною

оплатою 
місцевих 
розмов

без 
погодинної 

оплати  
місцевих 
розмов

з погодин-
ною

оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 
4.1 4.2 5.1 5.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1
За основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії (при бронюванні номера телефону та 
лінії у магістральному і розподільчому кабелі)1, 2

67-10 65-55 61-51 59-71

2 За кожну секунду розмови для всіх видів вклю-
чення телефону понад встановлений ліміт

х 0-00075 х 0-00075

3 За телефон колективного користування  
(з кожної родини комунальної квартири)1, 2 х х 30-76 х 

4 За основний телефонний апарат, підключений  
за спареною схемою1, 2 53-68 52-44 49-21 47-77

5 За спарений телефон, встановлений у комуналь-
ній квартирі, з кожної родини1, 2 х х 24-60 х

6 За паралельні телефонні апарати, встановлені у 
різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3 40-26 х 36-91 х

7 За вечірній телефон1, 2, 3 33-55 32-78 30-76 29-86
8 За телефон односторонньої дії1, 2 33-55 32-78 30-76 29-86

1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх кате-
горій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних 
осіб.
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період від-
ключення не справляється

2 9 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 36-02 х х х 

3 10 За кожну секунду розмови з автоматизованих пе-
реговорних пунктів (АПП) х 0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

4 11

За кожний кілометр фактичної довжини абонент-
ської лінії від абонента до межі населеного пунк-
ту, якщо телефон установлений за межею насе-
леного пункту і підключений до АТС цього насе-
леного пункту, незалежно від способу підключен-
ня телефону1

32-30 8-38

1 Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену 
апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється

Примітка:
1. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

Директор Департаменту економічного аналізу  
Андрій БАРАБІН

Фізична особа — підприємець Дятлов О.І. (надалі — ФОП Дятлов О.І., Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Першогвардійців, буд. 56, 84200) зобов’язана подати інформацію на вимо-
гу голови Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України від 17.10.2019 №56-02/1761. 

Фізична особа — підприємець Малишенко А.Є. (надалі — ФОП Малишенко А.Є.) (Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Матросова, буд. 3, кв. 16, 84200) зобов’язана подати інформацію на ви-
могу голови Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного коміте-
ту України від 17.10.2019 №56-02/1760.

Повний текст вимог розміщений на офіційному суб-сайті відділення за посиланням: 
«суб-сайт Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного коміте-
ту України» «Головна» «До уваги суб’єктів господарювання»  «Вимоги щодо надання інформації»  
«http://www.amc.gov.ua/amku/control/zhy/uk/publish/category/80108» 
«http://www.amc.gov.ua/amku/control/zhy/uk/pub lish/ article/87904» 
«http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/docu ment?id=87900&schema=zhy» 
«http://www.amc.gov.ua/amku/control/zhy/uk/publish/article/87902» 
«http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=87901&schema=zhy» »

Інформацію на вказані вимоги ФОП Дятлов О.І. та ФОП Малишенко А.Є. необхідно подати 
протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня її вручення. Вимоги вважаються такими, що вру-
чені адресатам, через десять днів з дня опублікування в газеті ДП «Редакція газети «Урядовий 
кур’єр» цього повідомлення.  

29.10.2019 адмінколегією Черкаського об-
ласного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України прийнято рішен-
ня №73/12-р/к у справі № 03-22-09/18 про по-
рушення ТОВ «Черкаси-Ексім-Транс» (код  
ЄДРПОУ 34404529) та ПП «ЕНЕРГО ХОЛДИНГ 
ЛТД» (вул. Північне шосе, 4, м. Запоріжжя, код 
ЄДРПОУ 30829259) законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого п.1 
ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

На ПП «ЕНЕРГО ХОЛДИНГ ЛТД» накладено 
штраф у сумі 408000 грн.

Повний текст рішення оприлюднено на офі-
ційному суб-сайті тервідділення (http://www.
amc. gov.ua ).

До уваги
товариства з обмеженою  

відповідальністю «ДОЛМІ ЛЮКС»
(ідентифікаційний  

код юридичної особи 38205302)
У зв’язку з тим, що Херсонське 

ОТВ Антимонопольного комітету 
України не має можливості вру-
чити ТОВ «ДОЛМІ ЛЮКС» рішен-
ня адміністративної колегії відді-
лення від 18.11.2019 № 71/28-р/к 
(справа № 71/11-19), повідомляє-
мо, що повний текст цього рішен-
ня розміщено на офіційному веб-
сайті Антимонопольного коміте-
ту України в розділі «Територіаль-
ні відділення/Херсонська область/
Рішення і рекомендації/Архів рі-
шень/2019» http://www.amc.gov.
ua/amku/control/khe/uk/publish/
article/89962.

Втрачений Акт від 25.12.1994 р. 

щодо передачі вбудованого при-

міщення дитячого клубу загаль-

ною площею 59,87 кв.м за адре-

сою: 

м. Київ, вул. Захарівська, 3а  

у власність 

Центрального спортивно-техніч-

ного клубу водних видів спор-

ту Товариства сприяння обороні 

України, вважати недійсним.

Втрачені  кваліфікаційні сертифікати  
інженера-проектувальника 

за спеціалізацією інженерно-будівельного проектування 
 у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення 
захисту від шуму (серія АР № 014682) та інженера-проекту-

вальника за спеціалізацією інженерно-будівельного  
проектування у частині кошторисної 

документації (серія АР № 014876), видані на ім’я 
Скідченко Наталії Василівни, вважати недійсними.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпропетровської обл. 

Кравчук Світлана Василівна сповіщає про відкриття  

спадкової справи після померлої 27.05.2012 року 

ЛОїК Домнікії Федорівни. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 

51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Цари-

чанка, квартал Слави, 8а, кімн. 32,  тел. 0569031711.

Приватне акціонерне то-
вариство «Страхова ком-
панія «Оранта-Життя», код  
ЄДРПОУ 25635389, повідо-
мляє про втрату оригіналу 
свідоцтва серія СТ № 395 
від 21.08.2004 про реєстра-
цію фінансової установи AT 
«СК «ОРАНТА-ЖИТТЯ».

Вважати втраченим 
Договір дарування  

земельної 
ділянки загальною площею 
0,2 га за адресою: Київська 

обл., Баришівський р-н, 
с. Веселинівка,  

вул. Полтавська, 4. Зареє-
стровані приватним 

нотаріусом Лазаревою Л. І. 
від 26.04.2010 р. за №1396

Суднові реєстраційні 

документи на судно 

«Silver Eagl Star Cabin 650»

з реєстраційним бортовим 

номером «УДД-385-К», 

судновласник Жосуль К. В., 

вважати недійсними.
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оголошення

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

                                                                                 

(дата офіційного опублікування в Єдиному  
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Єдиного реєстру  

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                                 

(реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності  
(автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
 суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»,  

код згідно з ЄДРПОУ 4053842
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код абосерія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу  
і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.  Велика Житомирська, буд. 15а
 Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за адресою: 01013 м. Київ, вул. Промислова, 

буд.4, +38(044) 207-87-46

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика: 
Встановлення конденсаційного економайзера для використання теплоти димових газів 

енергетичного котла ТГМ–96А на ТЕЦ–5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Технічна альтернатива 1.
Застосування блокової схеми системи у складі контактних економайзерів і контактних по-

вітропідігрівників з розміщенням контактних економайзерів над контактними повітропідігрів-
никами

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 
Планована діяльність буде здійснюватися  на  території ТЕЦ–5,  за адресою 01013, м. Ки-

їв, вул.  Промислова, буд. 4

територіальна альтернатива 1.
Не розглядається.

територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Після реконструкція обладнання ТЕЦ –5 буде відповідати умовам  Третього Енергетично-

го Пакету ЄС: збільшення виробництва електроенергії; збільшення діапазону маневреності по 
виробництву електричної та теплової енергії; зменшення споживання природного газу; зни-
ження собівартості пару що виробляється котлоагрегатами станції; зниження викидів забруд-
нюючих речовин. Експлуатація даного об’єкту забезпечить зменшення використання природ-
ного газу, зменшить рівень забруднення на довкілля, підвищить енергоефективність функ-
ціонування існуючої системи комунальної інфраструктури і сприятиме залученню інвестицій 
для майбутнього розвитку систем комунальної інфраструктури країни, створення (збережен-
ня) нових робочих місць та додаткові надходження коштів в місцевий бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В зв’язку з інтенсивним будівництвом м. Києва, можна розглядати збільшення теплово-
го навантаження ТЕЦ, за умови виконання реконструкції тепломереж станції, та, за потреби, 
яка повинна визначатись планом розвитку міста, нарощення теплової генерації. Для модер-
нізації вузла теплопостачання доцільно створити його гідравлічну модель і на ній відпрацю-
вати заходи, які б дали можливість збільшити витрату теплоносія. Нарощення теплової гене-
рації може виконуватись як за рахунок встановлення додаткових теплових потужностей так і 
модернізації існуючого обладнання.

Це може бути встановлення конденсаційних поверхонь нагріву за регенеративним пові-
тропідігрівачем (РПП), що дасть можливість отримати додаткове тепло при охолодженні ди-
мових газів .

Передбачено встановлення конденсаційного економайзера (КЕ) для використання тепла 
відхідних димових газів котла ТГМ–96А блоку ст. № 1 за рахунок глибокого охолодження з 
використанням ефекту конденсації водяних парів тепловою потужністю 30 МВт. Охолоджен-
ня димових газів здійснюється зворотною мережною водою з її підігрівом, що зменшує ви-
трати палива на підігрів мережної води.

Конденсаційний економайзер - трубчастий теплообмінник, призначений для установки за 
котлоагрегатом, що працює на природному газі для відведення теплової енергії від гарячого 

середовища відхідних димових газів і передачею його до холодного середовища (мережній 
воді). Димові гази, що виходять з котлоагрегату приходять в між трубному просторі поперек 
трубок теплообмінника економайзера і рівномірно розосереджуються по всій площені тепло-
обмінника. На перших ступенях теплообмінника димові гази охолоджуються до температури 
точки роси водяної пари,  а в наступних ступенях відбувається конденсація водяної пари з ви-
падом конденсату і подальшим охолодженням димових газів. При цьому теплова енергія пе-
редається іншому середовищу. Використання тепла конденсації водяних парів в економайзе-
рі дозволяє збільшити ККД системи до 10%.

Газохід конденсаційного економайзера приєднується до існуючого газоходу.
Конденсаційний економайзер призначений для роботи котла на природному газі.
При використанні для спалювання в котлі топкового мазуту марки М-100 конденсаційний 

економайзер вимикається за допомогою поворотних шиберів.
Конденсаційний економайзер складається з трубчатого теплообмінника. Вода подається 

на колектори і проходить всередині труб. Димові гази з котла, що виходять проходять в між 
трубному просторі з зовні труб. Щоб теплообмін з боку відхідних димових газів був більш 
ефективним, трубний пучок з’єднаний щільним інтервалом перфорованих пластин — ребер.

Кислий конденсат, який утворюється  при конденсації (pH~3.6), збирається в корпусний 
колектор, і відводиться в бак збору, і насосами кислого конденсату подається в декарбоні-
затор і установку нейтралізації, де проводиться нейтралізація. При роботі економайзера кон-
денсат промиває поверхні і економайзер залишається чистим при довготривалій експлуа-
тації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо планової діяльності :
В межах впливу планової діяльності на території  ТЕЦ–5 природно-заповідні об’єкти  від-

сутні. Екологічні обмеження: 
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки; 
- дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони; 
- дотримуватись дозволених обсягів викидів від стаціонарних джерел відповідно до до-

зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими техніч-

ними 
документами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та 

інших 
нормативних документів; 
- обладнання та споруди підтримувати у належному технічному стані. 
Санітарно-епідеміологічні обмеження: 
- при експлуатації об’єкта дотримуватись санітарних нормам і правил; 
- концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні 
перевищувати ГДК (ОБРД); 
- забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 “Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів”.

щодо технічної альтернативи 1
Як для планової діяльності.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо планової діяльності :
Установка додаткового обладнання для реконструкції виконується в межах площадки ТЕЦ 

з максимальним використанням існуючих технологічних систем, будівель і споруд. На тери-
торії об’єкту проведено інженерно-геологічні вишукування ґрунтів та техніко-економічні роз-
рахунки.

щодо технічної альтернативи 1
Як для планової діяльності

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності: 
– повітряне середовище — зменшення викидів забруднюючих речовин шляхом модерні-

зації обладнання та встановлення конденсаційного утилізатора; 
– геологічне середовище — оцінювання впливу здійснюється у звіті
– водне середовище — безпосереднє скидання стічних вод у водні об’єкти відсутнє. 
– ґрунти, земельні ресурси — оцінювання впливу здійснюється у звіті
– поводження з відходами — виробничі, експлуатаційні відходи передбачено викорис-

товувати в технологічних процесах підприємства, передавати стороннім організаціям згід-
но укладеним договорам, при наявності відповідної ліцензії, розміщувати на полігоні для за-
хоронення промислових та будівельних відходів підприємства. Будівельні відходи розміщу-
ються на полігоні для захоронення промислових та будівельних відходів підприємства. Побу-
тові відходи передаються згідно укладених договорів спеціалізованим організаціям, які ма-
ються відповідну ліцензію. 

– рослинний і тваринний світ — оцінювання впливу здійснюється у звіті
– навколишнє соціальне середовище — оцінювання впливу здійснюється у звіті
– навколишнє техногенне середовище — оцінювання впливу здійснюється у звіті

щодо технічної альтернативи 1
Не розглядається.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля (зазначити відповідний пункт і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»)

Планована діяльність відноситься до першої  категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля 
— ст. 3, пункт 2 частина 2З акону України «Про оцінку впливу на довкілля»: теплові електро-
станції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води те-
пловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в то-
му числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік дер-
жав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відповідності до ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-

вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауважен-
ня і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взя-
ти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде 
документ дозвільного характеру, а саме: Дозвіл на виконання будівельних робіт відпо-

відно до 
ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-
15, (044) 206-31-64, 

контактна особа: Гладун Євген Євгенович — фахівець відділу оцінки впливу на довкілля 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,  
номер телефону та контактна особа)

Оголошення № 286/5/7751-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

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

му ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: 
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 квар-
тир; лот 10 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 11 – м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 – м. Суми, до 10 квар-
тир; лот 13 – м. Маріуполь Донецької обл., до 22 квартир; лот 14 – м. Васильків Київської обл., до 15 квар-
тир; лот 15 – м. Біла Церква 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 Львів-
ської обл., до 15 квартир; лот 19 – м. Старокостянтинів Хмельницької обл., до 10 квартир; лот 20 – м. Іва-
но-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 Іва-
но-Франківської обл., до 12 квартир; лот 26 – м. Гайсин Вінницької обл., до 20 квартир; лот 27 – м. Оча-
ків Миколаївської обл., до 7 квартир; лот 28 – м. Первомайськ Миколаївської обл., до 10 квартир; лот 29 
– м. Бахмут (Артемівськ) Донецької обл., до 12 квартир; лот 30 – м. Глухів Сумської обл., до 5 квартир; 
лот 31 – м. Бердянськ Запорізької обл., до 22 квартир, лот 32 – м. Новоград-Волинський Житомирської 
обл., до 10 квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку – до 23.12.2019; 
на умовах пайової участі – до 25.03.2020 (термін реєстрації права власності на квартири за Державою 

Україна в особі Міністерства оборони України – до 08.04.2020). 
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, 

розділ «Державні закупівлі» – Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах 

масової інформації: № 286/5/7209-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 22.11.2019 № 225 (6588).
4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 

10.12.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 4 – м. Тернопіль, до 10 квартир; лот 5 – м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 6 – м. Вінни-

ця, до 20 квартир; лот 7 – м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 8 – м. Дніпро, до 20 квартир; лот 9 – м. Запо-
ріжжя, до 17 квартир; лот 11 – м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 – м. Суми, до 10 квартир; лот 13 – м. Ма-
ріуполь Донецької області, до 22 квартир; лот 14 – м. Васильків Київської області, до 15 квартир; лот 15 
– м. Біла Церква Київської області, до 10 квартир; лот 16 – м. Володимир-Волинський Волинської облас-
ті, до 20 квартир; лот 17 – м. Мукачеве Закарпатської області, до 6 квартир; лот 19 – м. Старокостянтинів 
Хмельницької області, до 10 квартир; лот 22 – м. Одеса, до 50 квартир; лот 24 – м. Київ, до 69 квартир; 
лот 26 – м. Гайсин Вінницької області, до 20 квартир; лот 27 – м. Очаків Миколаївської області, до 7 квар-
тир; лот 28 – м. Первомайськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 29 – м. Бахмут (Артемівськ) Доне-
цької області, до 12 квартир; лот 30 – м. Глухів Сумської області, до 5 квартир; лот 31 – м. Бердянськ Запо-
різької області, до 22 квартир – оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 2 – м. Львів, до 14 квартир; лот 20 – м. Івано-Франківськ, до 20 квартир – у зв’язку з відхи-
ленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 21 – м. Стрий Львівської обл., до 10 квартир; лот 25 – м. Коломия Івано-Франківської обл., 
до 12 квартир – у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників;

4.2.4. лот 10 – м. Житомир, до 30 квартир – конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам 
конкурсної документації.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 1 – м. Луцьк, до 20 квартир:
Пропозиція 10.1. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 20 квартир у м. Луцьк, про-

спект Перемоги, буд. 34, (нова адреса – буд. 34а);
Лот 3 – м. Рівне, до 10 квартир:
Пропозиція 6.3. КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЗОН», предмет закупівлі: 3 квартири у м. Рівне, вул. 

Дем’янчука С. академіка, буд. 1А;
Пропозиція 7.3. ТОВ «МЖК-СІМ’Я», предмет закупівлі: 4 квартири у м. Рівне, вул. Гайдамацька, 

буд. 13-Б;
Лот 18 – м. Золочів Львівської області, до 15 квартир: 
Пропозиція 14.18. ТОВ «КОМФОРТБУДПЛЮС», предмет закупівлі: 11 квартир у м. Золочів Львівської 

області, вул. Академіка Павлова, 21; 
Пропозиція 13.18. ФО Міщук Оксана Степанівна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Золочів Львівської 

області, вул. Академіка Павлова, 21;
Лот 23 – м. Чернігів, до 10 квартир:
Пропозиція 22.23. ТОВ «ЛУСІ», предмет закупівлі: 5 квартир у м. Чернігів, з них: вул. Корольова, 12Б – 

1 квартира, вул. Єськова курсанта, буд, 26А – 4 квартири;
Лот 32 – м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 10 квартир:
Пропозиція 17.32. ФОП Заліська Ольга Василівна, предмет закупівлі: 4 квартири у м. Новоград-Волин-

ський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 18.32. ФОП Колесник Юлія Володимирівна, предмет закупівлі: 3 квартири у м. Новоград-

Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 19.32. ФОП Халідов Анвер Махмудович, предмет закупівлі: 2 квартири у м. Новоград-Во-

линський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 16.32. ФОП Осипович Оксана Миколаївна, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Новоград-Во-

линський Житомирської області, вул. Ушакова, 42.

Оголошення № 286/5/7969-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

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

му ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: 
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 квар-
тир; лот 10 – м. Житомир, до 30 квартир; лот 11 – м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 – м. Суми, до 10 квар-
тир; лот 13 – м. Маріуполь Донецької обл., до 22 квартир; лот 14 – м. Васильків Київської обл., до 15 квар-
тир; лот 15 – м. Біла Церква 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 Львів-
ської обл., до 15 квартир; лот 19 – м. Старокостянтинів Хмельницької обл., до 10 квартир; лот 20 – м. Іва-
но-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. Коломия Івано-Франківської обл., до 12 квар-
тир; лот 25 – м. Гайсин Вінницької обл., до 20 квартир; лот 26 – м. Очаків Миколаївської обл., до 7 квартир; 
лот 27 – м. Первомайськ Миколаївської обл., до 10 квартир; лот 28 – м. Бахмут (Артемівськ) Донецької 
обл., до 12 квартир; лот 29 – м. Глухів Сумської обл., до 5 квартир; лот 30 – м. Бердянськ Запорізької обл., 
до 22 квартир, лот 31 – м. Новоград-Волинський Житомирської обл., до 10 квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку – до 26.12.2019; 
на умовах пайової участі – до 25.03.2020 (термін оформлення права власності на квартири за Держа-

вою Україна в особі Міністерства оборони України – до 08.04.2020).

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, 

розділ «Державні закупівлі» – Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах 

масової інформації: № 286/5/7420-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 30.11.2019 № 231 (6594).
4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 

17.12.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. 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. Маріуполь Донецької області, до 22 квартир; лот 14 – м. Васильків Київської 
області, до 15 квартир; лот 15 – м. Біла Церква Київської області, до 10 квартир; лот 16 – м. Володимир-
Волинський Волинської області, до 20 квартир; лот 17 – м. Мукачеве Закарпатської області, до 6 квартир; 
лот 18 – м. Золочів Львівської області, до 15 квартир; лот 19 – м. Старокостянтинів Хмельницької облас-
ті, до 10 квартир; лот 23 – м. Чернігів, до 10 квартир; лот 25 – м. Гайсин Вінницької області, до 20 квар-
тир; лот 26 – м. Очаків Миколаївської області, до 7 квартир; лот 27 – м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті, до 10 квартир; лот 28 – м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, до 12 квартир; лот 29 – м. Глухів 
Сумської області, до 5 квартир; лот 30 – м. Бердянськ Запорізької області, до 22 квартир – оскільки пода-
но для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 3 – м. Рівне, до 10 квартир – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;
4.2.3. лот 22 – м. Одеса, до 50 квартир – у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій 

менше ніж двох учасників.
5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 1 – м. Луцьк, до 20 квартир:
Пропозиція 9.1. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 19 квартир у м. Луцьк, про-

спект Перемоги, буд. 34а.
Лот 2 – м. Львів, до 14 квартир:
Пропозиція 2.2. ФО Попов Анатолій Анатолійович, предмет закупівлі: 6 квартир, з них: у м. Львів – 

м. Винники Львівської області, вул. Винна Гора, буд. 7В (секція 9) – 5 квартир; у м. Львів, вул. Стрий-
ська, буд. 111Г – 1 квартира;

Пропозиція 4.2. ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС», предмет закупівлі: 5 квартир у м. Львів – м. Винники 
Львівської області, вул. Винна Гора, 5 (будівельна адреса), (будинок № 10 по генплану);

Пропозиція 1.2. ФО Корчак Олексій Петрович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Львів – м. Винники 
Львівської області, вул. Винна Гора, буд. 7В (секція 9).

Лот 20 – м. Івано-Франківськ, до 20 квартир:
Пропозиція 13.20. Приватне підприємство «ТРЕЙД-ГРУП», предмет закупівлі: 18 квартир у м. Івано-

Франківськ, вул. Калуське шосе, 3, з них: корпус № 11 (будинок № 11 за генпланом) – 17 квартир; корпус 
№ 9 (будинок № 9 за генпланом) – 1 квартира.

Лот 21 – м. Стрий Львівської області, до 10 квартир:
Пропозиція 3.21. ФО Попов Анатолій Анатолійович, предмет закупівлі: 10 квартир у м. Стрий Львів-

ської області, вул. Саксаганського, 14А.
Лот 24 – м. Коломия Івано-Франківської області, до 12 квартир:
Пропозиція 10.24. Приватне виробничо-комерційне підприємство «Житлобуд», предмет закупівлі: 

12 квартир у м. Коломия Івано-Франківської області, вул. Б.Хмельницького, 141.
Лот 31 – м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 10 квартир:
Пропозиція 16.31. ФОП Осипович Оксана Миколаївна, предмет закупівлі: 3 квартири у м. Новоград-Во-

линський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 17.31. ФОП Халідов Анвер Махмудович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Новоград-Во-

линський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 19.31. ФОП Колесник Юлія Володимирівна, предмет закупівлі: 2 квартири у м. Новоград-

Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42;
Пропозиція 18.31. ФОП Хмільовський Олександр Анатолійович, предмет закупівлі: 4 квартири у м. Но-

воград-Волинський Житомирської області, вул. Ушакова, 42.
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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 Повторного аукціону з продажу 

майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 398993 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 602,9 
кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиїв-
ська, буд. 138, квартира №4

Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 365 605,63 грн.
Лот № 398995 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392,9 

кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиїв-
ська, буд. 138, квартира №1.

Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 224,04 грн.
Лот № 398998 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392 кв.м. 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №6

Початкова ціна продажу: 2 532 490,15 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 249,02 грн.
Лот № 398999 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 613,5 

кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиїв-
ська, буд. 138, квартира №3

Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 372 626,55 грн.
Лот № 399000 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 472,8 за 

адресою:   Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 302 823,22 грн.
Лот № 399000 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 471,6 

кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиїв-
ська, буд. 138, квартира №2

Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 301 817,97 грн.
Лот № 399003 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 517,6 

кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиїв-
ська, буд. 140, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 315 655,25 грн
Лот № 399015 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2311 га, К/Н:3223187700:04:005:0001 

(цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства) за 
адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезради-
чівська.

Початкова ціна продажу: 410 000,00 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41 000,00 грн.
Лот №398965 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: Ки-

ївська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка.
Початкова ціна продажу: 870 846,28 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 87 084,63 грн.
Лот №398968 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для веден-

ня 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 адре-

сою: 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська.
Початкова ціна продажу: 273 002,69 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 27 300,27 грн.
Лот №398970 29 (двадцять дев’ять) земельний ділянок, з цільовим призна-

ченням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), а саме: 

земельна ділянка № 48, заг.пл. 0,15 га, К/Н: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:6322083001:00:000:1085, 
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 адре-

сою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева 

(колишня 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/Н: 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 адре-

сою: 
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 №398972 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для житло-

вої 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.
Лот №398975 4-кімнатна квартира №87, заг.пл. 186 кв.м. за адресою: м. Ки-

їв, 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 №398976 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 №398978 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 №398981 6-кімнатна квартира, заг. пл. 173,1 кв.м. за адресою:  

м. Чернівці, вул. 28 Червня, 18
Початкова ціна продажу: 1 847 530,43 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ)

Гарантійний внесок: 184 753,04 грн.
Лот №398984 Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,1 га, К/Н: 3210500000:02:002:0029 

(цільове призначення: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: м. Бориспіль, вул. Вишнева 

Початкова ціна продажу: 184 435,65 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 18 443,57 грн.
Лот №398987 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:001:0027 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства) 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 №398989 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н: 3221286400:02:009:0012 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства) 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 №398990 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:009:0009 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства 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 №398992 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.
Лот № 398864 Квартира № 26, заг.пл. 144,51 кв.м. за адресою: Кіровоград-

ська обл., м. Кропивницький, вул. Академика 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 № 398869 Квартира № 28, заг.пл. 94,56 кв.м. за адресою: Кіровоград-

ська обл., м. Кропивницький, вул. Академика 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 № 398870 Квартира № 50, заг.пл. 33,55 кв.м. за адресою:  Кіровоград-

ська 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 № 398871 Квартира № 26, заг.пл. 55,1 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. 

Гарматна, буд. 18, квартира № 26
Початкова ціна продажу: 1 503 248,21 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 150 324,82 грн
Лот № 398874 Квартира № 15, заг.пл. 68,6 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. 

Кооперативна, буд. 7, квартира №15
Початкова ціна продажу: 813 097,71 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 81 309,71 грн
Лот № 398876 Квартира № 13, заг.пл. 75,99 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. 

Кооперативна, буд. 7, квартира №13
Початкова ціна продажу: 852 225,12 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 222,51 грн
Лот № 398877 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 № 398880 Земельна ділянка, заг.пл. 1,413 га, К/Н:3222486600:04:004:0032 

(цільове призначення: для введення промисловості, комерційного використан-
ня і громадського призначення) за адресою: Київська обл., Києво-Святошин-
ський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 3 258 930,11  грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 325 893,01 грн
Лот № 398905 Квартира № 16, заг.пл. 76,27 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. 

Кооперативна, буд. 7, квартира №16
Початкова ціна продажу: 856 441,46 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 644,15 грн.
Лот № 398940 8 (вісім) земельних ділянок з цільовим призначенням: для 

будівництва 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: Ки-

ївська 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 № 398947 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням: для інди-

відуального 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 № 398952 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням: для 

будівництва та житлового будинку, господарських будівель і споруд (приса-
дибна 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: 

Полтавська 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 № 398954 Земельна ділянка, заг.пл. 0,198 га, К/Н:5322485103:03:001:0016 

(цільове призначення:для комерційного використання) за адресою: Полтав-
ська 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 № 398956 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:6123081500:02:001:0033 

(цільове призначення: для індивідуального житлового будівництва) за адре-
сою: Тернопільська 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 № 398957 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2 га, К/Н:6325183501:00:003:0027 

(цільове 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 № 398959 Земельна ділянка, заг.пл. 3,033 га, К/Н:3222486600:04:004:0707 

(цільове призначення: для промисловості, комерційного, громадського при-
значення) 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 13.01.2020 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 момен-
ту оприлюднення інформації до 9:00 12.01.2020 року. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 9:00 12.01.2020 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 деталь-
ною 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 №399022 Нежилі приміщення №1,2,3 (групи приміщень №153 (ЛІТЕРА 
А), заг.пл. 51,6 к.в.м за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 10

Початкова ціна продажу: 1 260 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 126 000,00 грн.
Лот №399024 Майнові права на квартири: №№1, 102, 128, 13, 132, 143, 17, 

24, 30, 30-3, 31, 7, 90, 95, майнові права на машиномісця: №№10, 12, 15, 16, 
17, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 5, 55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 
69б, 7, 74а, 74б, 8, 81а, 9; майнові права на офіси: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.пл. 
3 190,02 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна,1-Б 

Початкова ціна продажу: 44 357 408, 22 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 435 740,82 грн.
Лот №398979 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-по-

бутовими приміщеннями, КТП А-283, заг.пл.1 581,80 кв.м за адресою: Дніпро-
петровська 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 №398983 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 №398988 Нежитловий об’єкт з житловим будинком, заг.пл. 1 379,10 

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

Початкова ціна продажу: 628 811,15 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 62 881,12 грн.
Лот №398991 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 (ці-
льове призначення — для будівництва  і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) за адресою: Сумська 
обл., Сумський 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 №398994 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 №399002 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: 
Полтавська обл., с. Горбанівка, пров. Зоряний, 12  

Початкова ціна продажу: 2 618 391.85 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 261 839.19 грн.
Лот №399006 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, господарських буді-
вель та споруд (присадибна ділянка); К/Н: 3223155400:05:002:0168, заг.пл. 
0,0643 га, (цільове призначення — для будівництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);К/Н: 
3223155400:05:002:0170, заг.пл. 0,0367 га,(цільове призначення — для веден-
ня особистого селянського господарства) за адресою: Київська обл., Обухів-
ський 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 №399008 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 будів-
ництва і обслуговування житл. буд., господ. буд. і споруд (присадибна ділян-
ка) за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієво-Тарасове, вул. 
Леніна, буд. 18

Початкова ціна продажу: 2 740 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 274 080,00 грн.
Лот №399010 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 № 399011 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 № 399013 Будівля багатопоточне КПП, заг.пл. 724.9 кв.м. та земель-

на ділянка, К/Н:5610900000:01:001:0078, заг.пл. 0.0400 га (цільове призначен-
ня  — для обслуговування багатопоточного КПП) за адресою: Рівненська обл.,  
м. Острог, вул. Мацути, 4а

Початкова ціна продажу 2 599 230,77 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 259 923,08 грн.
Лот № 399014 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 № 399017 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 № 399018 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 № 399019 Нежитлова будівля: Торгово-побутовий комплекс з го-

тельними 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 іншої 
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.
Лот №398974 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:  5 341 328.04 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 534 132.80 грн.
Лот № 398841 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 № 398843 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 № 398846 Нежитлова будівля, заг.пл. 391,20 кв.м. за адресою: Харків-

ська 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 № 398848 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 призначення: для будівництва і обслуговування жилого будинку, гос-
подарських будівель і споруд) за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 50
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Початкова ціна продажу: 1 708 576,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 170 857,64 грн
Лот № 398850 Нежитлові будівлі, а саме: офісні приміщення (літ. А-І,а), бу-

дівля магазину з прибудовою 59,1 кв.м (літ Б-1, б) , погріб (літ.В), вбираль-
ня (літ. Г), огорожа №1-4 замощення №1, водоколонка №5, заг.пл. 82 кв.м. за 
адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 52

Початкова ціна продажу: 1 360 896,89 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 136 089,69 грн
Лот № 398854 Нежитлові будівлі, заг.пл. 3 470,40 кв.м. за адресою: Черні-

гівська 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 № 398852 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 532,60 

кв.м.та земельна ділянка, заг.пл. 0,12 га, К/Н:5610100000:01:045:0057 (цільо-
ве призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських 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 № 398856 Адмінприміщення, заг.пл. 363,90 кв.м., виробнича база (сто-

лярний цех, сушарня, складські приміщення), заг.пл. 530,30 кв.м, земельна ді-
лянка,, заг.пл. 0,5489 га, К/Н:5625085600:01:004:0948 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування пилорами та допоміжних будівель та спо-
руд) за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул Ювілей-
на, буд.15

Початкова ціна продажу: 937 911,84 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 791,18 грн
Лот № 398858 Житлова нерухомість, заг.пл. 242,5 кв.м. та земельна ділян-

ка, заг.пл. 0.1 га, К/Н:5910200000:22:008:0015 (цільове призначення: для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо-
руд) за адресою:Сумська 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 № 398860 Будівлі та споруди (нежилі приміщення), заг.пл. 937,70 за 

адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Кіровське (сели-
ще 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 № 398863 Земельна ділянка №28, заг.пл. 0,1422 га, 

К/Н:5910700000:05:010:0018 (цільове призначення: для будівництва та обслу-
говування будівель торгівлі) та нежитлова 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 № 398865 Незавершене будівництво 5-ти поверхового житлового 

будинку(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 № 398872 Майнові права на 4-х 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 № 398875 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 № 398879 Нежитлові приміщення  в нежитловій будівлі «корпус №4», 

заг.пл. 14 626,30 кв.м. та обладнання в кількості 164 од. за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Ніжин, 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 № 398892 Нежила будівля, будинок культури, заг.пл. 5 727,20 кв.м. за 

адресою: 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 № 398937 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 № 398949 Нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень №93) пло-

щею — 70,70 кв.м, 1/2 частина 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 № 398955 Нежитлова будівля(офісні відділення банку, ресторан, оздо-

ровчий блок) адмінбудівля двоповерхова, за.пл. — 1 041,70 кв.м, в т.ч. під-
вальні приміщення. — 351,00 кв.м, 1-ий поверх заг.пл. — 374,80 кв.м, 2-ий по-
верх 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 13.01.2020 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 момен-
ту оприлюднення інформації до 9:00 12.01.2020 року. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 9:00 12.01.2020 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 деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

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: GL22N015389;GL22N015451,GL22N015453, 
GL23N015452

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість,земля

Електронна адреса для до-
ступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

16.01.2020

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

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

Детальна інформація що-
до лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/45957-
asset-sell-id-251481, 45970-asset-sell-id-251514

Оголошення № 286/5/8059-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умо-

вах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та 

їх кількість: 
лот 1 — м. Луцьк, до 20 квартир; лот 2 — м. Львів, до 14 квар-

тир; лот 3 — м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 4 — м. Біла Церква Ки-
ївської обл., до 10 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 50 квартир; лот 6 
— м. Чернігів, до 10 квартир; лот 7 — м. Київ, до 100 квартир; лот 8 
— м. Бердичів Житомирської обл., до 10 квартир; лот 9 — м. Жи-
томир, до 30 квартир;

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 27.12.2019;
на умовах пайової участі — до 25.03.2020 (термін оформлення 

права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністер-
ства оборони України: до 08.04.2020).

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується ін-

формація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» 
— Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведен-
ня конкурсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 
286/5/7599-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 07.12.2019 № 236 
(6599).

4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигідні-

шу конкурсну пропозицію: 18.12.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:

4.2.1. лот 2 — м. Львів, до 14 квартир; лот 3 — м. Ми-
колаїв, до 20 квартир; лот 4 — м. Біла Церква Київської 
обл., до 10 квартир; лот 6 — м. Чернігів, до 10 квартир; лот 
7 — м. Київ, до 100 квартир — оскільки подано для участі  
у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 8 — м. Бердичів Житомирської обл., до 10 квартир — у 
зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 1 — м. Луцьк, до 20 квартир:
Пропозиція 2.1. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет за-

купівлі: 11 квартир у м. Луцьк, з них: проспект Перемоги, буд. 34а, 7 
квартир; вул. Глушець, 40, 4 квартири;

Пропозиція 3.1. ТзОВ «Житлобуд-2», предмет закупівлі: 6 квартир 
у м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 113.

Лот 5 — м. Одеса, до 50 квартир:
Пропозиція 10.5. ТОВ «АЛЬТРАСТА», предмет закупівлі: 16 квар-

тир у м. Одеса, Малиновський район, вул. Пестеля, 6, житловий дво-
секційний 16-ти поверховий будинок, № 6/3 (ІІ черга будівництва, 5 
пусковий комплекс);

Пропозиція 5.5. ФО Крикливий Володимир Васильович, предмет 
закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Марсельська, 60;

Пропозиція 6.5. ФО Скляров Валерій Юрійович, предмет закупів-
лі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55/2, корп. 3.

Лот 9 — м. Житомир, до 30 квартир:
Пропозиція 4.9. ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», предмет 

закупівлі: 12 квартир у м. Житомир, Корольовський р-н, Житомир-
ська область, з них: вул. Вітрука, 6Б, 7 квартир; вул. Вітрука, 6В, 1 
квартира; вул. Івана Сльоти, буд. 49Д, 2 квартири; вул. Івана Сльо-
ти, буд. 49Г, 2 квартири;

Пропозиція 7.9. ФО Матвійчук Олександр Миколайович, предмет 
закупівлі: 1 квартира у м. Житомир, Корольовський р-н, Житомир-
ська область, вул. Вітрука, 6Б.

Уманську Людмилу Миколаївну, 

02.07.1956 року народження, та Панчен-

ка Олександра Олеговича, 31.08.1981 року 

народження, запрошуємо протягом місяця 

до Третьої дніпровської державної нотарі-

альної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22 

а) щодо спадщини Панченка Олега Мико-

лайовича, померлого 08 червня 2019 року.

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» 
здійснює прийом на безоплатній основі  

використаних пакувальних матеріалів і тари,  
в якій зроблена продукція  

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» 
та ПрАТ «Кондитерська фабрика 

 «Харків’янка»».
Адреса приймання:  

61010, м. Харків, вул. Лозівська, 8.  
Час роботи: пон.-п’ятн., крім святкових  

і вихідних днів, з 13-00 до 16-00.  
Конт. тел. (050) 303-38-73.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Спичаку Владиславу Сергійо-

вичу, 30.07.1984 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Луганська область, м. Лисичанськ, кв-л 
40 років Перемоги, буд. 22, кв. 53, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.01.2020 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 Управління (з дислокацією в 
м.Сєвєродонецьк Луганської області) Головного 
управління Служби безпеки  України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
буд. 18, до слідчого Ковальчука В.Є., для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів проваджен-
ня проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22019130000000088.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пефтєєву Василю Пав-

ловичу, 11.07.1965 р.н., зареєстрованому 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Федоренка, буд. 4-А, кв. 12, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 30.01.2020 о 14 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 Управління (з дислокацією 
в м.Сєвєродонецьк Луганської області) Го-
ловного управління Служби безпеки  України 
в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Ко-
вальчука В.Є., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів провадження проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22019130000000123.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Смолкіну Геннадію Олек-

сандровичу, 21.09.1971 р.н., зареєстровано-
му за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Гвардійський, буд. 22а/31, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 28.12.2019 о 10 год. 00 хв. до слід-
чого відділу 3 управління ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Компанійця Ю.В., для 
відкриття матеріалів та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22019130000000074 від 09.04.2019. 

Відповідно до рішення  

загальних зборів  

ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ»

 (ЗКПО 34734957) 

повідомляємо про прийняття рішення щодо 

виключення ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕ-

ЖІВ» з Державного реєстру фінансових уста-

нов.

Хмельницьке обласне територіальне відділен-
ня Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що адміністративною колегією відділен-
ня від 25.10.2019 року №27-рп/к розпочато роз-
гляд справи №02-06/23-19 відносно товариства 
з обмеженою відповідальністю «Укртрансгаз-
сервіс» (04070, м. Київ, вул. Спаська, будинок 39 
А, офіс 3, ідентифікаційний код юридичної осо-
би — 38917242) та товариства з обмеженою від-
повідальністю «Трансгазенерго» (03148, м. Ки-
їв, вул. Гната Юри, будинок 9, поверх 1, іденти-
фікаційний код юридичної особи — 39851007).

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-

рі зв’язку та інформатизації, від 26 листопада 2019 року № 564 затверджено 
Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 
01.01.2020 та збільшено розмір абонентної плати за користування телефонним 
апаратом для абонентів (юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців).

Повідомляємо, що з 01.01.2020 для абонентів (юридичних та фізичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців) ПАТ «Укртелеком» буде змінена вартість послуг 
фіксованого телефонного зв’язку, щомісячна плата та інші тарифи в межах та-
рифних планів на послуги фіксованого телефонного зв’язку і послуги досту-
пу до мережі Інтернет. Звертаємо увагу, що абоненти (фізичні особи) можуть  
змінити тарифний план на інший, звернувшись за телефоном Контакт-центру  
0 800 506 800.

Також з 01.01.2020 для абонентів (юридичних та фізичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців) ПАТ «Укртелеком» змінює тарифи на послуги міжнародного 
телефонного зв’язку, додаткові та інші супутні послуги, умови акцій на послуги 
доступу до мережі Інтернет. 

Для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) з 01.01.2020 
буде змінено вартість користування такими послугами: проводового радіо-
мовлення, ІР-телексу, надання у користування з’єднувальних ліній, надання лі-
ній безпосереднього зв’язку, підключення обладнання охоронної сигналізації,  
TV Бізнес, «Хмарної АТС», інтернет-телефонії.

Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати на сайті  
http://www.ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів). 

Для юридичних осіб детальну інформацію можна отримати на сайті  
http://b2b.ukrtelecom.ua та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 801 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що:
1. З 01 січня 2020 року ТОВ «ТриМоб» вносить зміни до тарифів (тарифних 

планів) «Інтернет S» (PrP), «Інтернет M» (PrP), «Інтернет L» (PrP), «Інтернет Без-
лім» (PrP), «Смарт» (PrP), «green» (PrP), «Мобільний Старт» (PrP), «Мобільний 
Легкий» (PrP), «Мобільний Стандарт» (PrP), «Річний» та «Річний+» для абонен-
тів мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб».

2. З 01 лютого 2020 року ТОВ «ТриМоб»:
2.1 Припиняє надання тарифів (тарифних планів) «Телеметрія S», «Телеметрія 

M», «Телеметрія L», «Навігатор 12», «Навігатор 13» та «Навігатор 15» для юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.2 Затверджує тарифи (тарифний план) «Телеметрія 2020» на послуги рухо-
мого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб» для юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців.

Детальну інформацію про тарифи розміщено в  місцях продажу послуг ТОВ 
«ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію можна також за теле-
фоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

ТОВ «Агро-Співдружність» 
(код ЄДРПОУ 31880578) повідомляє, 

що з 26 грудня 2019 року 
розпочинає виплату орендної плати 

за договорами оренди землі, які були 
укладені з орендодавцями цих 
земельних ділянок. Виплата 

орендної плати буде проводитись 
за адресою: Україна, Херсонська 

область, Генічеський район, 
село Павлівка, вулиця Шевченка, 

будинок 145-Б, з 9-00 по 16-00 год. 
Понеділок — П’ятниця.

ПП «Співдружність-Південь» 

(код ЄДРПОУ 35408367) повідомляє, 

що з 26 грудня 2019 року розпочинає 

виплату орендної плати за договорами 

оренди землі, які були укладені 

з орендодавцями цих земельних 

ділянок. Виплата орендної плати 

буде проводитись за адресою: Україна, 

Херсонська область, Генічеський 

район, село Чонгар, вулиця Садова, 

будинок 6-Б, з 9-00 по 16-00 год. 

Понеділок — П’ятниця.

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL48N015369, GL43N015376- 
GL43N015378, GL48N015379, 
GL3N015370

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Дебіторська заборгованість  
та майнові права за дебіторською 
заборгованістю

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

15.01.2020 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua/212510-212515

У зв’язку із затвердженням Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі зв’язку та інформатизації, Рішенням №564 від 
26.11.2019 Граничних тарифів на загальнодоступ-
ні телекомунікаційні послуги, ПрАТ «Датагруп» з 
01.01.2020 року змінює тарифи (тарифні плани) на 
послуги фіксованого телефонного зв’язку для або-
нентів. Детальну інформацію про нові тарифи роз-
міщено на сайті www.datagroup.ua. Отримати додат-
кову інформацію можна також за номером телефо-
ну Контакт-центру 0 800 21 00 00 — для абонен-
тів фізичних осіб та 0 800 211 000 — для абонентів 
юридичних осіб та ФОП.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ГРУДНЯ
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +2 +7 Черкаська +2 +7 +2 +7
Житомирська +1 +6 +1 +6 Кіровоградська +2 +7 +4 +9
Чернігівська +2 +7 +2 +7 Полтавська +1 +6 +1 +6
Сумська +1 +6 +1 +6 Дніпропетровська +2 +7 +2 +7
Закарпатська 0 +5 0 +5 Одеська +2 +7 +4 +9
Рівненська 0 +5 0 +5 Миколаївська +1 +6 +3 +8
Львівська -2 +3 -2 +3 Херсонська +2 +7 +4 +9
Івано-Франківська 0 +5 0 +5 Запорізька +1 +6 +3 +8
Волинська -1 +4 -1 +4 Харківська +1 +6 +1 +6
Хмельницька 0 +5 0 +5 Донецька +1 +6 +3 +8
Чернівецька -1 +4 -1 +4 Луганська +1 +6 +1 +6
Тернопільська 0 +5 0 +5 Крим +1 +6 +5 +10
Вінницька +1 +6 +1 +6 Київ +3 +5  +5 +7
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На лікування дітей зібрали 130 тисяч гривень
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МИЛОСЕРДЯ. Уже тра-
диційно на Миколая рівнен-
ські школярі влаштовують 
на центральному майдані 
міста благодійний ярмарок. 
Тут вони пропонують усім 
охочим ексклюзивні й порів-
няно недорогі речі, виготов-
лені власними руками або з 
допомогою батьків. 

Не став винятком і цей 
рік: тут вам і печиво, зокре-
ма імбирне, і ялинкові при-
краси, й символ прийдеш-
нього року — симпатична і 
добра біла мишка. Власну 
експозицію має кожна шко-
ла. 

Рівняни залюбки поспіша-
ють сюди й не шкодують ко-
штів за такий креатив. Зна-
ють, що їх спрямують на лі-
кування дітлахів. Цього ро-
ку зібрали рекордну суму — 
310 тисяч 489 гривень.

Заступник Рівненсько-
го міського голови Галина 
Кульчинська у фейсбуці по-
дякувала небайдужим рів-
нянам за милосердя й за-
значила: «Як ви думаєте, на 
кого чекала на ярмарку ця 
чудова мишка, символ 2020 
року, та ще й в українській 
хустці? Звісно ж, її придба-
ла я, а до неї ще й імбир-

ну хатинку. Школярі са-
мі розділили гроші залеж-
но від складності діагнозу 
Софійки Соловей, Михай-

лика Бондаренка, Анаста-
сії Андрощук, Володими-
ра Дворянського та Олексія 
Савчука». Мама Анастасії 

Андрощук побажала успі-
хів усім, хто робить добро. 
Швидкого одужання юним 
рівнянам! 

Костюми і декорації  
працюють на глядача

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Виставку театральних художників Натал-
ки та Сергія Ридванецьких «Сценографія. Театральний 
костюм» відкрито в Черкаському музеї Кобзаря. Тут мож-
на зблизька роздивитися, як майстри сценографії допо-
магають акторам створити цілісні образи героїв. Автори 
виставки захоплюють роботами поціновувачів сценічно-
го мистецтва. Подружжя художників з Черкаського дра-
матичного театру творить разом і співпрацює з 16 теа-
трами України. 

На виставці можна простежити шлях від художнього 
ескізу до готового виробу, оглянути макети сценічного 
оформлення, численні світлини. Серед іншого костюми з 
вистави «Назар Стодоля», де в історично правдивому ху-
дожньому вирішенні розгортається святкове дійство.

Автори експозиції шкодували, що не все зроблене вда-
лося зберегти, адже частину робіт було пошкоджено під 
час пожежі, наслідки якої ліквідовують і нині. Однак ви-
ставка засвідчила велику творчу енергію театрального 
подружжя, його невичерпну креативність, яка виявляєть-
ся у сценічному оформленні вистав на гоголівську тема-
тику. 

Автори цікаві передовсім інтелігентністю, витонченістю 
і душевною добротою.

Студентам вручили 
подарунки і показали 
виставу

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінницькому обласному академічному музич-
но-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбулася 
святкова зустріч керівництва області зі студентами вищих на-
вчальних закладів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьків-
ського піклування, які отримують іменну стипендію облдержад-
міністрації та обласної ради. Така стипендія — додаткова соці-
альна підтримка та заохочення до сумлінного навчання.

«Вінниччина підтримує молодь, яка показує високі здобут-
ки в навчанні. Нині ви робите перші кроки, щоб виявити се-
бе. Тож усі, хто поруч із вами, зокрема і ми, дивимось на вас 
як на людей, у руках яких майбутнє. Саме ви керуєте прогре-
сом, щоб життя змінювалося на краще і вдосконалювалося. На 
цьому шляху бажаю вам натхнення для формування трендів, 
щоб встановити високу планку для інших поколінь, сформува-
ти прогресивний напрям розвитку суспільства», — зазначив, 
вітаючи молодь, голова обласної ради Анатолій Олійник.

Із 1998-го в області виплачують іменні стипендії вищеназ-
ваній категорії студентів. За 21 рік понад 8 тисяч стипендіа-
тів отримали майже 11 мільйонів гривень з обласного бюдже-
ту. Цього року сума, надана з обласного бюджету на виплату 
іменної стипендії, становить 1 мільйон 136 тисяч гривень.  Гро-
шову підтримку одержали майже 630 студентів.

Виплачують іменну стипендію через  обласний центр соці-
альних служб для дітей, сім’ї та молоді. Так його працівники 
забезпечують соціальний патронаж студентів і співпрацюють з 
освітніми закладами з підготовки цієї категорії молоді до само-
стійного життя.

Під час урочистостей подарунки та іменні стипендії отрима-
ли 20 студентів, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, 
творчості і громадській діяльності. 

Загалом у святковій зустрічі взяли участь студенти 33 на-
вчальних закладів та мешканців Жмеринського обласного со-
ціального гуртожитку. Кожному учасникові організатори підго-
тували солодкі подарунки, а на завершення актори обласного 
академічного музично-драматичного театру імені Миколи Са-
довського показали виставу.

Один із театральних костюмів 
на виставці в Черкаському 
музеї Кобзаря 
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Тернопільці відправлять бійцям круасани 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. Шумська 
об’єднана територіальна гро-
мада з’явилася на Тернопіль-
щині однією з найперших.  
Нині за площею вона теж од-
на з найбільших в області. До 
її складу входить міська та 18 
сільських рад, а загалом це 
35 сіл і місто Шумськ. Цієї пе-
редноворічної пори тут вирі-

шили встановити всеукраїн-
ський рекорд. Із круасанів ви-
клали найбільшу ялинку. Змі-
рявши її, дізналися, що смач-
ний виріб вийшов завдовжки  
6 метрів, а завширшки — 4,5 
метра. 

Для цього використали 
майже 4 тисячі хлібобулочних 
кондитерських виробів, які 
спекли на ПП «Шумськхліб». 
Верхівкою незвичної ялин-
ки став логотип громади. Це 

шестикутна сніжинка-зірка у 
біло-зелених барвах. 

Рекорд зафіксувала екс-
пертка Книги рекордів Укра-
їни Надія Чистяк і вручи-
ла відповідний диплом го-
лові Шумської міської ра-
ди  Володимирові Плетю-
ку та представникові ПП 
«Шумськ хліб» Володимирові 
Тюріну. Поласувати ялинко-
вими круасанами могли всі 
охочі, які зібралися на цере-

монію встановлення рекор-
ду. Не забули й про україн-
ських воїнів, які боронять на 
сході країни рідну землю від 
ворога. До бійців надійде із 
Шумська смачний подарунок 
із цією випічкою. 

Шумчани смакували круа-
санами з рекордного виробу 
з чаєм, розважалися, співа-
ли. Потім стали учасниками 
іншої імпрези — урочистого 
відкриття ялинки.     

сніг

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 27 грудня 2019 року

Заступник Рівненського міського голови Галина Кульчинська придбала і мишку,  
й імбирний будиночок для неї
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