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Ангела Меркель у Києві: 
«Німеччина буде  
на боці України»

ГЕОПОЛІТИКА. Берлін виступає за збереження санкцій  
проти Москви 

Міністр закордонних справ про санкції РФ стосовно 
деяких фізичних і юридичних осіб нашої країни  

Чіткі завдання 
Пенсійного фонду   

СОЦПОЛІТИКА. Забезпечити підвищення пенсій військо-
вослужбовцям з 1 січня 2019 року й провести масовий ав-
томатичний перерахунок пенсій іншим категоріям пенсіоне-
рів з 1 березня 2019-го — таке завдання поставив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман новопризначеному керівнико-
ві Пенсійного фонду Євгенові Капінусу. Щодо другого за-
вдання, то це буде перший в історії України масовий пере-
рахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіоне-
рів. Це величезна робота, але в нового керівника є чоти-
ри місяці.

Глава уряду наголосив, що стратегічним для Пенсійно-
го фонду залишається завдання з детінізації заробітних 
плат. «Завдання Пенсійного фонду полягає не лише в тому, 
щоб платити пенсії нинішнім пенсіонерам. Треба дбати про 
пенсійне майбутнє кожного громадянина, — цитує слова 
Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Розраховую на 
те, що новий керівник Пенсійного фонду наведе лад у пен-
сійній системі України, а діяльність Пенсійного фонду буде 
публічною і конструктивною».

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

ЦИФРА ДНЯ

143 
напади на журналістів сталося в Україні 

від початку 2017 року. З них справ, 
скерованих до судів, — лише 14  

«Навіть поверховий аналіз 
так званого санкційного 

списку свідчить про 
спроби впливу на Україну 

напередодні виборів 
і після них».

Держслужбовці 
шукатимуть шляхи 
поліпшення своєї роботи 

ОПТИМІЗАЦІЯ. Уперше в Україні буде проведено масштабне 
опитування про організаційну культуру на державній службі. У ньо-
му братимуть участь 4,2 тисячі держслужбовців із 13 міністерств.

Відповідний меморандум, який передбачає реалізацію проекту 
«Цикл зворотного зв’язку державної служби» із проведення базо-
вого дослідження державної служби в Україні для її постійного вдо-
сконалення було підписано у квітні 2018 року на зустрічі під голову-
ванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з відомим амери-
канським філософом, політологом, професором Центру демокра-
тії, розвитку та правовладдя Стенфордського університету Френ-
сісом Фукуямою.

«Нам важливо отримати зворотний зв’язок від держслужбовців. 
Це опитування буде повністю анонімним. І чи не вперше державні 
службовці матимуть змогу вільно висловити свої пропозиції, окрес-
лити проблеми й запропонувати шляхи їх розв’язання. Завдяки 
аналізу опитування ми отримаємо корисні рекомендації для підви-
щення привабливості державних органів як роботодавців і поси-
лення ефективності держслужби загалом», — прокоментував мету 
запланованої роботи Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. 

Загалом нова державна служба має стати справді новою в якіс-
ному плані та відповідати найкращим світовим зразкам, повідо-
мляє служба Міністра Кабінету Міністрів. 

Бібліотечні фонди готуються приймати  
нові книжкові видання

КУЛЬТУРА. Придбання й 
доставку книжкової продукції 
для поповнення фондів публіч-
них бібліотек, а також облашту-
вання робочих місць працівни-
ків Українського інституту кни-
ги врегулював уряд на засідан-
ні в середу. Відповідний про-
ект розпорядження розроби-
ло Мінкультури у зв’язку з не-
обхідністю перерозподілу ви-
датків за бюджетною програ-
мою 1801560 «Забезпечення 
діяльності Українського інститу-
ту книги, випуск книжкової про-
дукції за програмою «Україн-
ська книга» на придбання й до-
ставку книжкової продукції для 
поповнення бібліотечних фон-
дів, оскільки реалізація цієї про-
грами потребуватиме меншого 
терміну.

«Цього року програму попо-
внення фондів публічних біблі-

отек уперше реалізує Україн-
ський інститут книги, виконую-
чи одне зі статутних положень 
— реалізацію державних про-
грам, пов’язаних із підтримкою 
українського книговидання, бі-
бліотек і бібліотечної справи. 
Експертна рада вже сформува-
ла перелік книжок до закупів-
лі загальним накладом понад 
мільйон примірників. Це найак-
туальніші видання найкращих 
видавництв. Дякую експертній 
групі, яка за короткий термін 
опрацювала таку кількість зая-
вок та обрала найкращих», —  
наголосив міністр культури Єв-
ген Нищук.

Порівняно з минулим роком 
фінансування з державного бю-
джету зросло більш ніж удвічі — 
до 120 мільйонів гривень. Уже 
сформовано перелік книжок, 
які рекомендовано до закупів-

лі, надалі оформлятимуть уго-
ди, закуповуватимуть і достав-
лятимуть книжки у бібліотеки. 
Міністерству культури вдалося 
домогтися ухвалення всіх нор-
мативно-правових актів, щоб 
цю програму реалізувати.

Український інститут книги у 
стислі терміни якісно й прозо-
ро підготував програму попо-
внення фондів публічних біблі-
отек. Рішенням експертної ра-
ди з добору книжкової продук-
ції затверджено перелік видань, 
рекомендованих до закупівлі у 
2018 році для поповнення фон-
дів публічних бібліотек. Це 741 
видання, які набрали 12 і біль-
ше балів експертів, загальним 
накладом 1 028 800 примірни-
ків 92 видавництв на загальну 
суму 119 996 390 гривень, по-
відомляє прес-служба Міністер-
ства культури. 

«Цього року вдалося за-
безпечити прозорість і ефек-
тивність закупівель, а також 
сформувати дуже фахову 
експертну раду. Було виріше-
но не залучати нікого зі старої 
бібліотечної системи. Ми по-
винні забезпечити поінфор-
мованість бібліотек про нові 
надходження і працюватиме-
мо в цьому напрямі. Спільно 
з Міністерством культури ро-
битимемо все можливе для 
підвищення кваліфікації бі-
бліотекарів», — коментує ди-
ректор Українського інститу-
ту книги Олександра Коваль.

Усього до Українського ін-
ституту книги надійшло 2779 
заявок від 137 видавців, 341 
з них не було внесено до пе-
реліку, оскільки вони не від-
повідали встановленим ви-
могам.
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
Додаток 97 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171  

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 06 березня 2018 року № 285)
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,  

що надаються населенню товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»

№ 
з/п Назва показника

Послуга з централізованого 
опалення 

Послуга з централізованого 
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових 
будинків 

з будинковими 
та квартирними 

приладами 
обліку теплової 

енергії

для абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та квартирних 
приладів 

обліку теплової 
енергії

за умови 
підключення 

рушнико-
сушильників 
до системи 

гарячого 
водо-

постачання

за умови 
відсутності 
рушнико-

сушильників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1233,72 176,42 65,98 60,48

1.1 у тому числі паливна складова 885,20 126,58 47,34 43,40
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 6,54 0,93 0,39 0,36

2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 6,54 0,93 0,39 0,36
2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування 
та монтажу після повірки

0,00 x 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води x x 6,88 6,88

5 Решта витрат, крім послуг банку 5,06 0,72 0,30 0,28
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1245,32 178,08 73,55 68,00
7 Послуги банку 2,89 0,41 0,17 0,16
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1248,21 178,49 73,72 68,15
9 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Тарифи на послуги 1248,21 178,49 73,72 68,15
12 Податок на додану вартість 249,64 35,70 14,74 13,63
13 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1497,85 214,19 88,46 81,78

13.1 паливна складова з ПДВ 1062,24 151,90 56,81 52,08
у тому числі у відсотках від пункту 13 70,92 % 70,92 % 64,22 % 63,67 %

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 435,61 62,29 31,65 29,71
у тому числі у відсотках від пункту 13 29,08 % 29,08 % 35,78 % 36,33 %

14 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 35,65 х х

14.1 паливна складова з ПДВ х 25,28 х х
у тому числі у відсотках від пункту 14 х 70,92 % х х

14.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 10,37 х х
у тому числі у відсотках від пункту 14 х 29,08 % х х

15 Планована тривалість опалювального періоду, діб 182 182 х х
Директор Департаменту із регулюванн відносин у сфері теплопостачання С. Черних

Додаток 136 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171  
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
від 06 березня 2018 року № 285)

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення,  
що надається населенню міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго»

№ 
з/п Назва показника

Послуга з централізованого 
опалення 

для абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковими 
та квартирними 

приладами 
обліку теплової 

енергії

для абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та квартирних 
приладів обліку 
теплової енергії

грн/Гкал грн/м2 на рік
1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію 
для потреб населення 993,91 133,01

1.1 у тому числі паливна складова 843,73 112,91
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 6,06 0,81

 2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 6,06 0,81
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 0,00 x

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води x x
5 Решта витрат, крім послуг банку 0,08 0,01
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1000,06 133,83
7 Послуги банку 3,80 0,51
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1003,85 134,34
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

 9.1 чистий прибуток 0,00 0,00
 9.2 податок на прибуток 0,00 0,00
10 Тарифи на послуги 1003,85 134,34
11 Податок на додану вартість 200,77 26,87
12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1204,62 161,21

12.1 паливна складова з ПДВ 1012,48 135,49
у тому числі у відсотках від пункту 12 84,05 % 84,05 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 192,15 25,71
у тому числі у відсотках від пункту 12 15,95 % 15,95 %

13 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального 
періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 27,90

13.1 паливна складова з ПДВ х 23,45
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 84,05 %

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 4,45
у тому числі у відсотках від пункту 13 х 15,95 %

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 175 175
Директор Департаменту із регулюванн відносин у сфері теплопостачання С. Черних

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про уповноваження П.Петренка на підписання 

Договору між Україною та Королівством Марокко 
про передачу засуджених осіб

Уповноважити Міністра юстиції України ПЕТРЕНКА Павла Дмитровича на підпи-
сання Договору між Україною та Королівством Марокко про передачу засуджених 
осіб.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО
м.Київ
30 жовтня 2018 року
№193/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 жовтня 2018 р. № 863 
Київ

Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

Міністерству культури за деякими програмами
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Міністерству культури за деякими програмами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247 (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 20, ст. 825; 2012 р., № 38, ст. 1420; 2014 р., № 98, ст. 2845; 2015 р., № 40, 
ст. 1209), такі зміни:

у підпункті 3:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфе-

рі захисту суспільної моралі;».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова і цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 1 бе-

резня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюдже-
ту» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683)» замінити словами і цифра-
ми «постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефек-
тивне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, 
ст. 2739)».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 жовтня 2018 р. № 882 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо підтримки реалізації державної політики 
у сфері транспорту

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

ДОКУМЕНТИ

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері тран-
спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. 
№ 914 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впрова-
дження транспортної стратегії України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, 
ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 61, ст. 2107, № 62, ст. 2149, № 75, 
ст. 2506), такі зміни:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки», яке за-

безпечує впровадження програм з кіберзахисту, цифровізації, проектів інформати-
зації, їх розвитку.»;

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«проведення інституційних реформ, інформатизації та підвищення рівня безпеки, 

в тому числі кібербезпеки, у сфері транспорту;».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 жовтня 2018 р. № 752-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати кому-
нальному підприємству «Благоустрій-Янів» дозвіл на розроблення з урахуванням ви-
мог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 2,5 гектара (землі державної власнос-
ті лісогосподарського призначення (рілля), що перебуває у постійному користуванні 
Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Національного лісотехнічного 
університету України, розташованої на території Яворівського району Львівської об-
ласті, з подальшим вилученням та наданням її в постійне користування зазначено-
му комунальному підприємству із зміною цільового призначення для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (для влаштування 
кладовища Івано-Франківської селищної ради).

Комунальному підприємству «Благоустрій-Янів» передбачити у зазначеному про-
екті землеустрою розрахунок розміру збитків, що будуть завдані землекористувачу 
внаслідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних з лісогосподар-
ським виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового 

розслідування щодо імпорту в Україну шприців 
походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки 

і Китайської Народної Республіки
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпор-
ту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китай-
ської Народної Республіки та за результатами розгляду встановила, що існує необ-
хідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 30.10.2018 № АД-398/2018/4411-05, згідно з яким виріши-
ла продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республі-

ки і Китайської Народної Республіки, що було порушено згідно з рішенням Комісії 
від 25.10.2017 № АД-379/2017/4411-05.

Рішення Комісії від 30.10.2018 № АД-398/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового 

розслідування щодо імпорту в Україну солі кухонної 
виварної ґатунку екстра походженням 

з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту 
в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь 
та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку 
проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 30.10.2018 № АД-399/2018/4411-05, згідно з яким виріши-
ла продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування що-
до імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Респу-
бліки Білорусь, що було порушено згідно з рішенням Комісії від 25.10.2017 № АД-
378/2017/4411-05.

Рішення Комісії від 30.10.2018 № АД-399/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати проведення перегляду антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних 
гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь 

у зв’язку із закінченням строку їх застосування
30.10.2018 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розгляну-

ла звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати прове-
дення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоце-
ментних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із за-
кінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила відсутність доказів того, що припи-
нення антидемпінгових заходів імовірно спричинить продовження дії або поновлен-
ня демпінгу та заподіяння шкоди.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону України «Про захист на-
ціонального товаровиробника від демпінгового імпорту» Комісія прийняла рішення 
№ АД-400/2018/4411-05, згідно з яким:

завершила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару по-
ходженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

листи азбестоцементні гофровані (шифер), що класифікуються згідно з УКТЗЕД 
за кодом 6811 40 00 10; 

вирішила не продовжувати дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рі-
шенням Комісії від 10.09.2012  № АД-282/2012/4423-08 «Про застосування остаточ-
них антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гоф-
рованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь».

Рішення Комісії від 30.10.2018 № АД-400/2018/4411-05 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за 
адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, 
тел. 05549-4-26-60) повідомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 
липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська об-
ласть, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка,37, по кримінально-
му провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котляревським 
Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 368 ч.5 КК України, як обвинуваченого, що 09.11.2018 року о 14:00 год., 
23.11.2018 року о 13:00 год., 05.12.2018 року о 15:00 год., 12.12.2018 року 
о 13:00 год., 21.12.2018 року о 13:00 год. відбудеться спеціальний судовий 
розгляд в складі колегії суддів: головуючого судді Матвєєвої Н. В., суддів 
Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухи-
лення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є 
підставою для здійснення спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кудринецький Юрій Євгено-

вич, 30.03.1961 року народження, відповідно 
до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається 5 листопада 2018 року на 10.00 го-
дину до слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в 
Хмельницькій області Залевського Віктора Ан-
тоновича у каб. №16 за адресою: м. Дунаїв-
ці Хмельницької області, вул. Громадська, 42, 
(тел.03858-3-14-75) для проведення слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №12012240140000078 за ч. 1 ст. 115 КК 
України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської облас-

ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Матяша Сергія Анатолійовича як об-
винуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/11766/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно 
Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 16 листопада 2018 року о 14.30 
годині. Справа розглядається колегією суддів: 
головуючий суддя Попова О.М., судді Осіпенко 
Л.М., Юрченко С.О.

ОГОЛОШЕННЯ 
про скликання ХVІ позачергового з’їзду 

суддів України
ХVІ позачерговий з’їзд суддів України від-

повідно до рішення Ради суддів України від 
01 листопада 2018 року № 73 відбудеться 
19—20 грудня 2018 року у приміщенні Кон-
грес-холу готелю «Президент» за адресою: 
м. Київ, вул. Госпітальна, 12. 

На обговорення буде запропоновано пи-
тання про обрання чотирьох членів Вищої ра-
ди правосуддя.

Рада суддів України 
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ци-
бульник Ірини Олександрівни, 02.01.1957 року народження, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Цибульник І. О. (зареєстрована за адресою: 
Донецька обл., м. Донецьк, вул. Качури, 19) викликається на 
07.11.2018 року о 15.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Комунальний заклад «Криворізький онкологічний дис-
пансер» Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 
01986380) повідомляє, що згідно з рішенням сесії Дніпро-
петровської обласної ради від 19.10.2018 року № 388-14/VII 
«Питання діяльності окремих обласних комунальних підпри-
ємств та закладів, що належать до спільної власності терито-
ріальних громад  сіл, селищ, міст Дніпропетровської облас-
ті» КЗ «Криворізький онкологічний диспансер» ДОР»  пере-
творюється в комунальне підприємство«Криворізький онко-
логічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» 

Кредитори  можуть заявити свої претензії протягом  двох  
місяців з моменту оприлюднення повідомлення  про  рішен-
ня стосовно  реорганізації юридичної особи. Письмові вимо-
ги надсилати за адресою: 50048, Дніпропетровська область 
м. Кривий ріг, Дніпровське шосе, 41. За довідками зверта-
тись за телефоном (067) 522-68-03.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах  
(аукціоні) наступних активів, що обліковуються  

на балансі АКБ «НОВИЙ».
F03GL35837 Легковий автомобіль CHEVROLET AVEO SF69Y, 

рік випуску 2007, номер шасі, кузова KL1SF69YE7B138062, но-
мер державної реєстрації АЕ7436ЕА.

F03GL35838 Легковий автомобіль CHEVROLET AVEO SF69Y, 
рік випуску 2011, номер шасі, кузова KL1SF69YEBW101085, 
номер державної реєстрації АЕ0557АН

F03GL35839 Легковий автомобіль CHEVROLET AVEO, рік 
випуску 2011, номер шасі, кузова KL1SF69YEBB195148, но-
мер державної реєстрації АЕ9077АХ

F03GL35840 Легковий автомобіль HONDA ACCORD, рік ви-
пуску 2011, номер шасі, кузова JHMCU1650CC202614, номер 
державної реєстрації АЕ8235ЕТ

F03GL35841 Автомобіль ГАЗ 2705, рік випуску 2001, но-
мер шасі, кузова 270500Y0057986, номер державної реє-
страції 34294АВ

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умови про-
дажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/legkoviy/189520/
index.php?lang=ua

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/legkoviy/189521/
index.php?lang=ua

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/legkoviy/189522/
index.php?lang=ua

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/legkoviy/189523/
index.php?lang=ua

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/vantazhniy/189525/
index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону 19.11.2018 р. Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: точний час початку про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Го-
ловні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Головня О. Ю., 
18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 08.11.2018 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації 
Міхальов Павло Олегович, 30.08.1975 р.н., відповід-
но до вимог ст.ст. 42, 133, 135, 290 КПК України ви-
кликається о 10 год. 00 хв. 06 листопада 2018 ро-
ку до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Рек-
мета І. М. у каб. 714 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33, (тел. 044-256-96-71) для вручення 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018000000000301 від 03.10.2018. Поважні при-
чини неприбуття на виклик передбачені у ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені 
у ст. 139 КПК України. 

Слідчий в ОВС ГСУ СБ України Рекмет І. М.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
Номер лота: F09GL35823
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Права вимоги за кредитним договором №93/07-F
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 19.11.2018
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.  

Автоматичне покрокове зниження ціни лота — розпочинається в проміжок  
часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год.  
до 16-45 год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — з 16-15 год. до 17-00 год.  
(загальна тривалість складає 15 хвилин) : 
- Період подання закритих цінових пропозицій — з 16-15 год. до 16-55 год.  
(загальна тривалість складає 10 хв.) 
- Період подання цінової пропозиції — з 16-25 год. до 17-00 год.  
(загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене на веб-сайті 
Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/43-zoloti-vorota/ 
40252-asset-sell-id-183032

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні судового засідання в порядку 
спеціального судового провадження 

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який народився 20 липня 1970 року, проживає за адре-
сою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, який народив-
ся 27 січня 1989 року, проживає за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 16.11.2018 року 
о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА» 

(код ЄДРПОУ 39923000) повідомляє про втрату Свідоцтва  про реєстрацію фінансової 

установи серії ФК № 665, дата видачі Свідоцтва: 03.12.2015 року та Додатка до Свідо-

цтва про реєстрацію фінансової установи, дата прийняття та номер рішення про вида-

чу додатка - розпорядження Нацкомфінпослуг від 03.12.2015 № 2998, реєстраційний 

номер 13103249, дата видачі додатка: 03.12.2015 року.

Свідоцтво про право на спадщину серія 

та номер 6-1021, виданий 11.12.2014 р. 

Другою Київською державною 

нотаріальною конторою на ім’я 

Лохвицький Андрій Мечиславович, 

вважати втраченим.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тіщен-
ка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Тіщенко С. В. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 108а/110) 
викликається на 07.11.2018 року о 14.00 год. до суду,  
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Мигалевич В. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

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

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійо-

вич, 30.03.1983 р.н., зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, 
кв. 204, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судові засідання, що відбудуть-
ся 27 листопада 2018 року о 10.00 годині та 03 груд-
ня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судових засіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

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

провадження 
Обвинувачений Анпілогов Олексій Євгенович, 

01.01.1974 р.н., зареєстрований за адресою: м. Дні-
пропетровськ, вул. Янгеля, 9, кв. 76, відповідно до 
вимог 297-5 ,323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, що відбудеться 12 листопада 2018 ро-
ку о 16.00 годині в залі судових засідань № 222 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка України Шпак Валентина Володимирівна, 

24.10.1961 р.н., уродженка смт Марківка Марківського ра-
йону Луганської області, зареєстрована та проживаюча за 
адресою: Луганська область, Марківський район, смт Мар-
ківка, вул. Булименка, 3А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України 07 листопада 2018 року о 10.00 год. вам необ-
хідно з’явитися в каб. № 14  до старшого слідчого 1 відділен-
ня слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвє-
родонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Цимбали О. Р., за адресою: м. Сєвєро-
донецьк, проспект Космонавтів, 18, тел. (06452) 6-81-10, для 
участі в проведенні процесуальних та слідчих дій, зокрема, 
отримання повідомлення про підозру, допиті як підозрюва-
ної та ознайомлення з матеріалами досудового розслідуван-
ня, в порядку ст. 290 КПК України, в кримінальному прова-
дженні № 22018130000000132  від 29.03.2018, за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

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: F11GL36162- F11GL36261
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 14.12.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40278-asset-sell-id-183244

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: F11GL36262- F11GL36349      
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:  18.12.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40275-asset-sell-id-183088

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: F11GL36371
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

17.12.2018; 07.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40283-asset-sell-id-183644

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України Каланович Марину Сергіївну, 
27 травня 1983 року народження, уродженки міста Стаханов Луган-
ської області, зареєстрованої в місті Брянка Луганської області по ву-
лиці Богдана Хмельницького, буд.6, кв.6, у судові засідання, які від-
будуться 26 листопада 2018 року об 11 год. 00 хв. та 07 грудня 2018 
року о 15 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченої Каланович М. С. у судові засідання 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя С. Кунцьо

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин України Третяк Олександр Ле-
онідович, 25.01.1951 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 
135, 290 КПК України викликається о 10 год. 30 хв. 06 лис-
топада 2018 року до слідчого в ОВС ГСУ СБ України Боров-
ського Г. С. у каб. 714 за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 33, (тел. 044-256-96-71) для вручення обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22015000000000405 від 
14.12.2015. Поважні причини неприбуття на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик 
передбачені у ст. 139 КПК України.

Слідчий в ОВС ГСУ СБ України Боровський Г. С.

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 5349 одиниць майна (активів) банку шляхом безпосереднього 

його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна техніка,  

та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку   
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення  
про проведення безпосереднього  
продажу, розміщене  
на веб-сайті Фонду

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/40226-2510

Контактний телефон (044) 500-00-18

Повістка про виклик 
Підозрюваний Бугайов Максим Володимирович, 01.04.1979 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 14 год. 00 хв. 5, 6 та 7 лис-
топада 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І. М. у  
каб. 111 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-255-50-69) для про-
ведення слідчих та процесуальних дій (повідомлення про зміну раніше повідомленої  
підозри, допит підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідуван-
ня та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування, відкриття матеріалів) у кримінальному прова-
дженні № 22018000000000152 від 07.05.18 за підозрою Бугайова М. В. у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

29.10.18 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про здійснення 
спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні від-
носно підозрюваного Бугайова М.В., 01.04.1979 р.н..

30 березня 2017 року Чугуївським місь-

ким судом Харківської області ухвалено 

заочне рішення по цивільній справі за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Михайло-

ва Юрія Борисовича про стягнення забор-

гованості, яким позовні вимоги задоволе-

но в повному обсязі.

Заочне рішення може бути перегляну-

те судом, що його ухвалив, за письмовою 

заявою відповідача, поданою протягом 

десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя С. А. Оболєнська

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

провадження 
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олек-

сандрович, 10.12.1989 року народження, 
за ознаками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 12.11.2018 року о 12 годині 00 хвилин 
в залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Державне агентство резерву України 

оголошує повторний аукціон  

з реалізації опор та шпал залізобетонних.

Аукціон відбудеться 19 листопада  

2018 р. о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідаль-

них за проведення аукціону: Горошко І. Я. 

(235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови про-

ведення аукціону розміщена на офіцій-

ному веб-сайті Держрезерву України –  

www.gosrezerv.gov.ua.
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ОГОЛОШЕННЯ
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу 

майна (активів) Банку, а саме:

Лот №312307 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми,   
вул. Кооперативна, буд. 7, заг. пл. 76,27 кв. м.

Початкова ціна продажу 893 200,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 89 320,00 грн

Лот №312318  Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, ву-
лиця Кооперативна, буд. 7, заг. пл. 68,6 кв. м.

Початкова ціна продажу 821 400,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 82 140,00 грн без ПДВ.

Лот №312319  Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, ву-
лиця Кооперативна, буд. 7, заг. пл. 75,99 кв. м.

Початкова ціна продажу 850 546,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 85 054,63 грн без ПДВ.

Лот №312337  Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) за адре-
сою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина,  
вул. Мальовнича, заг. пл. 0,12 га.

Початкова ціна продажу  484 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 48 400,00 грн без ПДВ.

Лот №312430  Квартира № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старонавод-
ницька, буд. 6, заг. пл. 124,9 кв. м.

Початкова ціна продажу 2 800 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 280 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312434 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг. пл. 144,51 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 601 200,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 160 120,00 грн без ПДВ.

Лот №312436 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 108 808,46 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 110 880,84 грн без ПДВ.

Лот №312343  Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 384 794,21 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 38 479,42 грн без ПДВ.

Лот №312346  Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харків-
ський район, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг. пл. 79,8 кв. м.

Початкова ціна продажу 790 800,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 79 080,00 грн без ПДВ.

Лот №312348 Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна,  
буд. 19, корп. 2, заг. пл. 68,9 кв. м. 

Початкова ціна продажу 625 700,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 62 570,00 грн без ПДВ.

Лот №312353 Квартира №13 за адресою: м. Суми, площа Покровська, 
буд. 8, заг. пл. 43,89 кв. м.

Початкова ціна продажу 398 900,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 39 890,00 грн без ПДВ.

Лот №312438  Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 
18, заг. пл. 55,1 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 506 300,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 150 630,00 грн без ПДВ.

Лот №312445  Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг. пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312450  Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу  грн без 2 969 029,16 ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312454 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг. пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312456 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг. пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312459 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0008) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312461 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг. пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312462 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312464 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг. пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2 969 029,16 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 296 902,91 грн без ПДВ.

Лот №312470 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адре-
сою:  Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська ра-
да, заг.пл. 14,00 га.

Початкова ціна продажу 7 974 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 797 400,00 грн без ПДВ.

Лот №312474 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська ра-
да, заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 11 015 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 1 101 500,00 грн без ПДВ.

Лот №312477 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адре-
сою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська ра-
да, заг.пл. 32.00 га.

Початкова ціна продажу 16 937 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 1 693 700,00 грн без ПДВ.

Лот №312481 Квартира №35 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, 
заг.пл. 160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 339 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 433 900,00 грн без ПДВ.

Лот №312357 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адре-
сою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг. пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 226 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 22 600,00 грн без ПДВ.

Лот №312361 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адре-
сою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг. пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 226 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 22 600,00 грн без ПДВ

Лот №312366 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адре-
сою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, вул. Цен-
тральна, 3, заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 101 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 10 100,00 грн без ПДВ.

Лот №312369 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адре-
сою: Тернопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, 
заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 97 585,54 грн без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 9 758,55 грн без ПДВ.

Лот №312493 Квартира №71 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, 
заг. пл. 159,60 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 058 300,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 405 830,00 грн без ПДВ.

Лот №312374 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0088) за адре-
сою: Полтавська область, с. Затурино, заг. пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 250 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 25 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312380 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0089) за адре-
сою: Полтавська область, с. Затурино, заг. пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 250 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 25 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312388 Земельна ділянка (к.н. 6325183501:00:003:0027) за адре-
сою: Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. Соняч-
на 7, заг. пл. 0,20 га.

Початкова ціна продажу 181 028,03 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 18 102,80 грн без ПДВ.

Лот №312500 Земельна ділянка (к.н. 3222486600:04:004:0032) за адре-
сою: Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська с.р,  
заг. пл. 1,413 га.

Початкова ціна продажу 3 248 483,56 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 324 848,35 грн без ПДВ.

Лот №312503 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Севасто-
поля, буд. 24/2, заг. пл. 98,3 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 665 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 166 500,00 грн без ПДВ.

Лот №312402 Квартира № 1 за адресою: м. Київ, вулиця Мате Залки,  
буд. 10, заг. пл. 46,4 кв. м.

Початкова ціна продажу 873 673,04 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 87 367,30 грн без ПДВ.

Лот №312507 Квартира № 65 за адресою: м. Київ, вулиця Корольова,  
буд. 2-А, заг. пл. 69,6 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 372 500,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 137 250,00 грн без ПДВ.

Лот №312407 Квартира 3-х кімнатна за адресою:Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, пр. Леніна/Незалежності, буд. 20, кв. 181 заг. пл. 66,3 
кв. м.

Початкова ціна продажу 400 000,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 40 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312321  Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та земельна ділян-
ка (к.н. 7110136700:04:019:0061), заг. пл. 0,0531 га, за адресою: Черкаська 
область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2 034 922,40 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 203 492,24 грн без ПДВ.

Лот №312340 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область,  
м. Харків, вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв. м.

Початкова ціна продажу 12 824 429,34 грн (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1 282 442,93 грн без ПДВ.

Лот №312345 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корю-
ківський район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг. пл. 3470,4 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 983 106,09 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 198 310,61 грн без ПДВ.

Лот №312351 Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення 
за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Васнецова,  
буд. 8, заг. пл. 101,1 кв. м.

Початкова ціна продажу 973 200,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 97 320,00 грн без ПДВ.

Лот №312355 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Во-
линська обл. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, буд. 16, заг. пл. 106,8 кв. м.

Початкова ціна продажу 2 250 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 225 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312358 Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг. пл. 92,5 кв. м.

Початкова ціна продажу 478 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 47 880,00 грн без ПДВ.

Лот №312360 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, міс-
то Лозова, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг. пл. 391,2 кв. м.

Початкова ціна продажу 996 986,10 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 99 698,61 грн без ПДВ.

Лот №312364 Нежитлові будівлі за адресою: Черкаська область, м. Чер-
каси, вул. Смілянська, 52, заг. пл. 141,1 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 611 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 161 160,00 грн без ПДВ.

Лот №312367 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин не-
продовольчих товарів) за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2а, заг. пл. 
386,0 кв. м.

Початкова ціна продажу 6 800 400,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 680 040,00 грн без ПДВ.

Лот №312373 Незавершене будівництво житлового будинку, заг. пл. 
532,6 кв.м., та земельна ділянка (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг. пл. 0,12 
га за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 130 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 313 080,00 грн без ПДВ.

Лот №312400 Адмінприміщення. Виробнича база (столярний цех, 
сушарня,складські приміщення) заг. пл 363,9/530,3 кв.м та земельна ділян-
ка (к.н. 5625085600:01:004:0948) за адресою: Рівненьська область, Рокит-
нівський район, с. Рокитне, вул. Ювілейна, буд. 15. заг. пл. 0,5489 га.

Початкова ціна продажу 1 072 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 107 280,00 грн без ПДВ.

Лот №312408 Житловий будинок заг. пл. 242,5 кв. м. та земельна ділян-
ка (к.н. 5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська об-
ласть, м. Охтирка, вул. Л. Українки, 101. 

Початкова ціна продажу 907 412,21 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 90 741,22 грн без ПДВ.

Лот №312415 Житловий будинок з надвірними будівлями та гос-
подарчими спорудами заг. пл. 91,3 кв. м. та земельна ділянка (к.н. 
6510136300:29:001:0050), заг. пл. 0,0310 га, за адресою: м. Херсон, пров. 
Брюллова, б. 8. 

Початкова ціна продажу 1 162 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 116 280,00 грн без ПДВ.

Лот №312419 Будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, Дніпропетровський район, смт Обухівка, вул. Вознесенська, буд. 62а,  
заг. пл. 937,7 кв. м.

Початкова ціна продажу 1 820 912,58 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 182 091,26 грн без ПДВ.

Лот №312429 Нежитлова будівля заг. пл.1418,2 кв. м та земельна ділян-
ка (к.н. 5910700000:05:010:0018), заг. пл. 0,1422 га, за адресою: Сумська 
область, м. Ромни, вул. Свободи (вул. Жовтневої Революції), буд. 28.

Початкова ціна продажу 6 923 104,20 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 692 310,42 грн без ПДВ.

Лот №312432 Нежитлове приміщення №68, центр побутових послуг (ка-
фе, перукарня) за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, буд. 8,  заг. пл. 270,7 
кв.м.

Початкова ціна продажу 1 162 080,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 116 208,00 грн без ПДВ.

Лот №312439 Харчовий блок: приміщення в адмінкорпусі на І-му та ІІ-му 
поверхах заг. пл. 648,0 кв. м  за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 14. 

Початкова ціна продажу 7 893 932,52 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 789 393,25 грн без ПДВ.

Лот №312443 Приміщення: літ.А-І пов.пр.№76, №1, №5 та частина під-
валу під сарай заг. пл. 28,7 кв. м  за адресою: м. Вінниця, вул. Київська 47. 

Початкова ціна продажу 572 160,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 57 216,00 грн без ПДВ.

Лот №312447 Нежитлове приміщення №73 (аптека) за адресою: м. Дні-
про (попередня назва  м. Днiпропетровськ), ж/м Тополя-3, буд. 1, корп. 1, 
прим. 73, заг. пл. 93,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 284 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 128 400,00 грн без ПДВ.

Лот №312451 Нежитлова будівля за адресою: Закарпатська область  
м. Берегово, проспект. Геологів, 17,  заг.пл. 2487,20 кв. м.

Початкова ціна продажу 5 533 629,50 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 553 362,95 грн без ПДВ.

Лот №312455 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» га-
ражно-будівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н),  
заг. пл.  20,50 кв.м.

Початкова ціна продажу 172 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 17 280,00 грн без ПДВ.

Лот №312458 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» га-
ражно-будівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н),  
заг. пл. 19,60 кв. м.

Початкова ціна продажу  165 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 16 560,00 грн без ПДВ.

Лот №312460 Вбудоване офісне приміщення за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Леніна, буди-
нок 46, заг. пл. 70,40 кв. м.

Початкова ціна продажу  918 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 91 800,00 грн без ПДВ.

Лот №312463 Склад товарів народного користування (в переліку в  
№з/п 57 по вул.Городоцькій, 207) за адресою: Львівська область, м. Львів, 
вулиця Фабрична, 23, заг. пл.77,80 кв. м.

Початкова ціна продажу  1,20 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір 
гарантійного внеску 0,12 грн без ПДВ.

Лот №312467 Нежитлова будівля, літера А-5 за адресою:Харківська об-
ласть м. Харків, вулиця  Бажанова Маршала, буд. 8  заг. пл. 1832,61 кв. м.

Початкова ціна продажу 4 800 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 480 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312471 Нежитлове приміщення №38 за адресою: Одеська обл.,  
м. Арциз, вул. Добровольського, буд. 1, прим. 38, заг. пл. 71,30 кв.м.

Початкова ціна продажу 871 200,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 87 120,00 грн без ПДВ.

Лот №312476 Будівля багатопоточного КПП заг. пл. 724,90 кв. м та 
земельна  ділянка  для  обслуговування  будівлі (кадастровий  номер  
5610900000: 01:001:0078, заг. пл. 0,0400 га) за адресою: Рівненська обл.,  
м. Острог, вулиця Мацути, буд. 4а.

Початкова ціна продажу 2 738 666,69 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 273 866,67 грн без ПДВ.

Лот №312482 Нежиле приміщення відділення банку за адресою: 
Хмельницька область м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагарiна, буд. 43,  
заг. пл. 72,60 кв. м.

Початкова ціна продажу 840 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 84 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312498 Комплекс: Адміністративна будівля, А; Гараж Б; Сарай В; 
Душова Г; Дворові споруди 1-3 за адресою: Одеська область, Татарбунар-
ський район, м. Татарбунари, вул. Маркса Карла, буд. 45, заг.пл. 121,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 600 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 60 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312502 Нежитлові приміщення, поз.11-14, 22-24, 42, 43  
на першому поверсі в літ. А-7 за адресою: м. Дніпро (попередня  
назва м. Днiпропетровськ), вул. Надії Алексєєнко (Чичерiна), буд. 21,  
заг. пл. 112,70 кв. м.

Початкова ціна продажу 2 220 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 222 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312506 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 3/100 час-
тини нежилих приміщень в нежилому будинку адміністративно-побутовому 
корпусі за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях (колишня вул.Чер-
вонопрапорна), будинок 34,приміщення  №31-36 групи приміщень 1 заг. пл. 
67,70  кв. м.

Початкова ціна продажу 888 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 88 800,00 грн без ПДВ.

Лот №312508 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 2/100 час-
тини від нежилих приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський 
шлях (колишня вул.Червонопрапорна), будинок 34,приміщення  №17  
заг. пл. 37,70  кв. м.

Початкова ціна продажу 480 000,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 48 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312512 Незавершене будівництво житлового будинку, А-житловий 
будинок готовність-88% (зареєстровано), Незавершене будівництво жит-
лового будинку Б-житловий будинок-61%, а-прибудова, а1-прибудова, 
В-літній душ, Г-убиральня №1,2-огорожа (зареєстровано) заг. пл. 536 кв.м. 
та зем.ділянка, к.н. 3221055500:02:021:0029, заг. пл. 0,146 га, за адресою: 
Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієве-Тарасове, вулиця Леніна,  
буд. 18

Початкова ціна продажу 2 776 800,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 277 680,00 грн без ПДВ.

Лот №312514 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстрова-
но), об’єкт житлової нерухомості (ЖБК «Чистоводдя») заг. пл. 3263,30 кв. м 
та земельна ділянка, к.н. 3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га за адре-
сою: Київська обл., Обухівський район, смт Козин

Початкова ціна продажу 32 640 000,00 грн (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 3 264 000,00 грн без ПДВ.

Лот №312515 Майнові права на нежитлові приміщення в житловому бу-
динку заг. пл. 111,28 кв. м  за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, буд. 3, при-
міщення 108-112. 

Початкова ціна продажу 1 899 600,00 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 189 960,00 грн без ПДВ.

Аукціон відбудеться 04.12.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті   
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електро-
нному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 29.11.2018 року. 
Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 29.11.2018 року на поточ-
ний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 
в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу озна-
йомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за  
тел. 044-331-17-21.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +9  +14
Житомирська +3    +8 +10  +15
Чернігівська +2    +7 +9  +14
Сумська +1    +6 +8  +13
Закарпатська +6  +11 +16  +21
Рівненська +3    +8 +11  +16
Львівська +5  +10 +14  +19
Івано-Франківська +5  +10 +14  +19
Волинська +4    +9 +12  +17
Хмельницька +4    +9 +13  +18
Чернівецька +4    +9 +13  +18
Тернопільська +4    +9 +13  +18
Вінницька +3    +8 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +9  +14
Кіровоградська +3    +8 +9  +14
Полтавська +1    +6 +9  +14
Дніпропетровська +1    +6 +9  +14
Одеська +4    +9 +13  +18
Миколаївська +3    +8 +11  +16
Херсонська +3    +8 +10  +15
Запорізька +1    +6 +9  +14
Харківська -1    +4 +8  +13
Донецька 0    +5 +9  +14
Луганська -2    +3 +9  +14
Крим +4    +9 +13  +18
Київ +6    +8 +11  +13
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Картина буття діаспори
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІ ЗВ’ЯЗКИ. У 
Миргородській міській бібліо-
теці ім. Д. Гурамішвілі на Пол-
тавщині презентовано уні-
кальне видання — тритомну 
«Історію української діаспо-
ри», яка вийшла в світ упро-
довж 2017—2018 років у ки-
ївському видавництві «Ярос-
лавів Вал». Її автор — україн-
ський науковець, журналіст, 
письменник, доктор філосо-
фії Сергій Козак. Це ґрунтов-
не бібліографічне досліджен-
ня всіх (а це майже 37 тисяч) 
матеріалів часопису, завдяки 
якому зафіксовано і збере-
жено історію діяльності укра-

їнської діаспори після Другої 
світової війни. 

Ідеться про «Українські ві-
сті» (1945—2000) — газету, на 
шпальтах якої представлено 
найповнішу різнобарвну кар-
тину буття українців за кор-
доном. Матеріали цього три-
книжжя — цінне джерело для 
вивчення громадсько-політич-
них, наукових, освітніх, мис-
тецьких, церковних, літера-
турних організацій української 
еміграції, а також життєписів 
громадсько-політичних діячів, 
акторів, науковців, письмен-
ників, священиків, відомості 
про яких знайдуть втілення в 
енциклопедичній та лексико-
графічній сферах. До іменно-
го покажчика увійшло майже 

10 тисяч прізвищ тих, згадки 
про кого є у виданні. На цьому 
наголошували учасники пре-
зентації — бібліотекарі, вчите-
лі, краєзнавці, літератори, учні 
школи ім. Панаса Мирного та 
студенти художньо-промисло-
вого коледжу ім. Миколи Гого-
ля, відпочивальники курортів 
«Миргород» та «Хорол».

Закономірно, що захід від-
бувся саме на миргородській 
землі, звідки походять, при-
міром, перший головний ре-
дактор часопису «Українські 
вісті» (Німеччина) Павло Ма-
ляр, громадський діяч україн-
ської діаспори Олексій Коно-
вал (США), талановитий по-
ет Олег Зуєвський (Канада), 
історик професор Михайло 

Воскобійник (США), його брат 
американський бізнесмен 
Олексій Воскобійник (США), 
зберігач фондів УВАН у Нью-
Йорку Леонід Лиман та інші ді-
ячі українського закордоння.

Академік Іван Дзюба вва-
жає, що це видання, підготов-
лене Сергієм Козаком, уні-
кальне. «Можна уявити обсяг 
і важливість цієї роботи, — за-
значає він, — адже тепер нау-
ковці матимуть змогу зорієн-
туватися у величезному ма-
сиві матеріалу, що стосується 
не лише України, а й картини 
світового життя за цілу істо-
ричну епоху — як його сприй-
мали люди нелегкої долі й ве-
ликої відповідальності перед 
майбутнім свого народу». 

За традицією, розбиттям тарілки творча група 
розпочала зйомки фільму про визначні події 

визвольної боротьби нашого народу

Звукові прилади для людей зі слабким зором
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»»

ТУРБОТА. Зорієнтуватися у 
просторі незрячим та слабко-
зорим допоможе звуковий по-
мічник. Система Mobilis SB, яку 
розробили фахівці Вінницько-
го ТОВ «УКР», подає звуковий 
сигнал тільки в разі потреби. 
Для активації маяка викорис-
товується програма на смарт-
фоні користувача або кишень-
ковий пристрій-активатор. 

«Замість спеціальних при-
ладів людям із вадами зору 
згодиться і звичайний смарт-

фон. Додаток для самартфо-
нів системи Android вже роз-
роблено, він доступний для 
користувачів. Триває розро-
блення для операційної сис-
теми IOS. Принцип дії поміч-
ника такий: гаджет достатньо 
покласти в кишеню, підійти до 
об’єкта — маяк активується і 
подає звуковий сигнал. Коли 
людина йде далі, система ав-
томатично деактивується. Так 
звукові сигнали не надходять 
постійно і не заважають іншим 
людям», — розповів представ-
ник компанії-розробника зву-
кових маяків Сергій Агєєв. 

Маяками планують обла-
штувати державні установи, 
прозорі офіси, будівлі кому-
нальних служб, а також за-
клади охорони здоров’я, по-
штові відділення, авто- й за-
лізничні вокзали. За попере-
дніми підрахунками облас-
ної організації УТОС, для міс-
та Вінниці потрібно 125, а для 
області — 580 приладів для 
обладнання муніципальних 
установ й організацій та 280 
— для рухомого складу муні-
ципального транспорту. 

«Починаємо вносити змі-
ни до обласної комплексної 

програми соціального захис-
ту населення, один із пунк-
тів якої — створення умов 
доступності й безбар’єрності 
відповідно до пропозицій 
і розрахунків, які переда-
ло нам обласне товариство 
УТОС», — зауважила дирек-
тор департаменту соціальної 
та молодіжної політики ОДА 
Наталя Заболотна. 

Тож Вінниччина стане пер-
шим регіоном, де встановлять 
звукові маяки. А виготовля-
тимуть прилади у Вінниці на 
підприємстві УТОС незрячі й 
слабкозорі. 

Відзнято перші кадри «Чорного ворона»
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр» 

КІНО. Розпочалися зйом-
ки історичного фільму про хо-
лодноярських повстанців за 
романом Василя Шкляра. Ре-
жисер стрічки Тарас Ткачен-
ко відомий глядачам роботою 
над повнометражною стріч-
кою «Гніздо горлиці». Цей кі-
нопроект став одним із пере-
можців дев’ятого конкурсного 
відбору Держкіно. Державна 
фінансова підтримка фільму 
становить понад 5 мільйо-
нів гривень, тобто чверть 
вартості виробництва.

У фільмі за рома-
ном «Чорний ворон» 
буде показано од-
ну з яскравих сто-
рінок історії — бо-
ротьбу українських 
повстанців про-
ти радянської вла-
ди у 1920-х роках. 
На їхньому чорному 
бойовому прапорі бу-
ло написано «Воля Укра-
їни або смерть». У 1921 році 
чотирирічна війна, яку Росія 
розв’язала проти Української 
Народної Республіки, закінчи-
лася. Проте збройна бороть-
ба ще роками тривала майже 
на всіх теренах України. По-
встанці Холодного Яру відчай-
душно чинили опір радянській 
окупації, боролися за свободу 
українського народу, жертву-
ючи власним життям.

За словами режисера, екра-
нізація роману «Чорний во-
рон» відрізнятиметься від 
книжки, проте у стрічці буде 
дотримано ідеологічних погля-
дів автора. «У роботі над стріч-
кою співпрацюємо з Василем 
Шклярем. Тема твору дуже 
актуальна для українців нині. 
Коли автор писав книжку, бу-

ло лише передчуття війни, яка 
розгорнулася на сході. Ми ж у 
фільмі розповімо історію очи-
ма сучасної людини, в чиїй 
країні триває війна. Сподіває-
мося, що історія, яку ми зніма-
ємо, об’єднає всю державу», 
— зазначив Тарас Ткаченко.

Творча група вже працюва-
ла під Києвом, на глядачів че-
катимуть інші впізнавані істо-
ричні місця. Наприклад, пла-
нують відтворити Мотронин-
ський монастир, який став 

центром спротиву повстанців 
у минулому столітті. Знімати-
муть і неподалік Переяслав-
Хмельницького. Стрічка буде 
насичена масштабними ба-
тальними сценами.

Виробництво фільму здій-
снює компанія «ТЕТ Про-
дакшн». Сценарист — Тарас 
Антипович, оператор-поста-
новник — Олександр Кри-
шталович. Виконавчі продю-
сери — Христина Шкабар та 
Володимир Андріюк.

Нові парти 
та планшети 
для першачків

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ОСВІТА. Завдяки субвенції з державного та співфінансуван-
ню з районного бюджету Сватівщини першокласники та вчите-
лі отримали все необхідне для якісного навчання, а саме: мікро-
скопи та математичні планшети, пісочні годинники й набори му-
зичних інструментів. Важливо, що вчителів, які навчають першо-
класників, стовідсотково забезпечено необхідним комп’ютерним 
обладнанням та оргтехнікою. І нарешті розпочато облаштування 
класних приміщень новими партами, які були б не просто клас-
ними меблями, а помічниками школярів, комфортними і зруч-
ними. Першими такі отримали у сватівських школах №1 і №2. 
Як повідомляє прес-служба Сватівської РДА, протягом листопа-
да такі парти отримають першокласники у кожній школі району.

Гімн України 
на честь 
Христини

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА. Цими днями гімн України 
пролунав в естонському місті Раквере: тен-
дітна представниця поліського міста Сар-

ни на Рівненщині стала чемпіонкою Євро-
пи з боротьби сумо. Христина Басич — вихо-
ванка Сарненської ДЮСШ, змагається у ва-
говій категорії 45 кілограмів. Дівчина успішно 
дійшла до фіналу чемпіонату й у вирішаль-
ній феєричній сутичці перемогла суперницю-
росіянку. Її подруга, теж сарненчанка Марія 
Мартинчук опинилася за крок до «бронзи» 

й стала четвертою. І хоч нині дівчата на-
вчаються у Броварському вищому учили-
щі фізичної культури, тренери та земляки 
щиро радіють за них. Так тримати!

Золота медаль 
чемпіонату Європи та 
диплом переможця 
у Христини Басич 


