ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Те, що ми працюємо
над посиленням наших
можливостей на морі,
— правда. Те, що ми
робимо все можливе
для забезпечення нашої
присутності в
Азовському морі, —
також правда».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

За лісосмуги і проти
«шахівниць»

ЗАКОНОДАВСТВО. Кабмін пропонує зміни до урядових постанов,

що впорядковують важливі питання землекористування
та колективної власності на землі місцевих громад

Міністр оборони про підвищення обороноздатності
в регіоні після агресивних дій РФ та її спроб
привласнити міжнародні води

ЧАЕС стає безпечнішою
ЗАХИСТ. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» отримало дозвіл на право провадження діяльності з експлуатації наявних будівельних конструкцій у межах II черги ЧАЕС.
Вони виконують функції огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (НБК) після їх підсилення та герметизації. Будівельні конструкції огороджувального контуру НБК увійдуть до
складу споруди НБК, і їх експлуатуватимуть як єдиний об’єкт.
Підставою рішення став позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, наданий ДПС ЧАЕС пакет документів і проведене Держатомрегулювання з 14 по 17 січня
2019 року інспекційне обстеження. Воно підтвердило спроможність
ЧАЕС здійснювати заявлену діяльність з експлуатації конструкцій,
повідомляє прес-служба Мінприроди.
Документ підтвердив професіоналізм і відповідальність інженерів ЧАЕС і підрядних організацій, які 35 місяців працювали в надзвичайно складних умовах над виконанням проекту з підсилення та герметизації будівельних конструкцій ІІ черги, що виконують
функції огороджувального контуру НБК.

ЦИФРА ДНЯ
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іноземних спостерігачів мають прибути
на президентські вибори в Україні.
Велику кількість їх очікують зокрема
з Канади та США

Володимир
КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

Д

нями оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів Украї-

ни». Як зауважують в уряді,
цей проект розроблено задля узгодження деяких постанов КМУ з положеннями
Закону України «Про електронні довірчі послуги» та
Закону від 10 липня 2018 р.
№ 2498-VIII «Про внесення
змін до деяких законодав-

чих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Зо-

крема пропонують удосконалити процедуру надання
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки — запроваджують механізм її надання в електронному вигляді.
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Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек:

Україна перетворилася
на російське поле битви

Ч

ехія — країна, в якій працюють понад 120 тисяч наших
співвітчизників і з якою ми успішно нарощуємо торговельні відносини. Країна, яка, незважаючи
на деякі нюанси в позиції керівництва, стала на бік України після того, як Росія анексувала Крим
і почала гібридну війну на Донбасі. Країна, яка допомагає нам у
міру можливостей у важку для
України годину. Країна, з якою
нас пов’язує не завжди проста історична спадщина. Чехи, які самі
пережили радянську окупацію, із
симпатією ставляться до європейських і євроатлантичних устремлінь Києва. У нас багато спільних
інтересів і завдань.

Томаш Петршічек очолив
МЗС Чехії торік у середині жовтня. Тридцятисемирічний соціал-демократ має чималий досвід дипломатичної роботи, зокрема й у європейських структурах. За кілька місяців перебування на посаді шеф-дипломата
своєї країни вже встиг заявити про себе як про принципового політика, який має чітку позицію із ключових питань, серед
них українське, і готовий обстоювати свою думку навіть перед
главою держави.
Цієї неділі Томаш Петршічек прибув до України з першим
візитом. Напередодні він дав
інтерв’ю Укрінформу.

— Пане міністре, це ваш перший візит в Україну як керівника Міністерства закордонних
справ Чеської Республіки. Які
цілі ви ставите перед собою, які
теми плануєте порушити і з ким
зустрітися?
— Для мене це взагалі перший візит в Україну. Моя делегація проведе переговори з
міністром закордонних справ
Павлом Клімкіним. Я з нетерпінням чекаю на зустрічі з
представниками українського
громадянського суспільства, а
також паном Мустафою Джемілєвим, до якого ставлюся з
глибокою симпатією і захопленням не тільки через його

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

хоробрий протест проти окупації Чехословаччини 50 років тому, а й завдяки його невтомній роботі для кримськотатарської громади. Також обговорюватиму виклики та нові можливості на українському
ринку з чеською бізнес-спільнотою в Києві.
— Ви збираєтеся відвідати
схід України?
— Із нетерпінням чекаю на
відвідання міста і порту Маріуполя, а також лінії розмежування разом з міністром Клімкіним. Маю намір отримати безпосереднє уявлення про життя населення у Східній Україні, а також наслідків де-факто блокади

Азовського моря та маріупольського порту.
— Тривалий час високопоставлені чеські політики не відвідували Україну. Чи зміниться ситуація найближчим часом?
— Це не зовсім так — заступник
голови нижньої палати парламенту Чехії пан Пікал (Войтех Пікал
— заступник спікера парламенту ЧР від партії «Піратів». — Ред.)
взяв участь у пам’ятних заходах
з ушанування жертв Голодомору.
Крім того, в нас чудові відносини
на робочому рівні з вашою дипломатією, і я впевнений, що мій
візит — то лише перший візит на вищому рівні чеського
політика цього року.

встановлені Національним банком України на
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29 січня 2019 року

USD 2779.0097
EUR 3173.0733
RUB 4.2151
/ AU 361549.16 AG 4272.73
PT 225655.59 PD 369886.19
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

Фото з архіву редакції
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича, у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А.
викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, будинок № 13, квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеться 7 лютого 2019 року об 11 годині 30
хвилин у залі судового засідання № 19.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціГолова Ліквідаційної комісії Удовітченко В. Є. альне судове провадження.

На позачергових загальних зборах учасників Товариства
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «БІЗНЕС — ГАРАНТ» було прийнято рішення № 1/250119 від 25 січня 2019 р. щодо дострокової ліквідації Пайового
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного
фонду «Антей» (далі — Фонд).
Ліквідаційна Комісія Фонду, у зв’язку з розпочатою процедурою ліквідації Фонду, повідомляє про порядок та строк
пред’явлення кредиторами вимог до Фонду.
Ліквідаційна Комісія просить надсилати вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня опублікування цього повідомлення за адресою:
- 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,16-22,
- телефон/факс: (044)363-12-06.
Кредитору необхідно надіслати копії документів, належним чином засвідчені, на підставі яких виникли зобов’язання
між Фондом та кредитором.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ центрально-басейнового типу, газ природний, конденсат, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Святогірського родовища.
Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ центрально-басейнового типу, газ природний, конденсат, супутні компоненти. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».
Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Святогірського родовища обліковуються на Державному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільного характеру. При геологічному
вивченні передбачено пошук, розвідка нових покладів вуглеводнів та подальша розробка родовища. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.
Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Святогірського родовища обліковуються на Державному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільного характеру. При геологічному
вивченні передбачено пошук, розвідка нових покладів вуглеводнів та подальша розробка родовища. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але у зв›язку із значною віддаленістю від
електромережі, необхідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Святогірське родовище знаходиться на території Ізюмського району Харківської області. Районний центр, м. Ізюм, знаходиться на відстані 18 км на
північний захід від родовища.
У географічному відношенні район розташований на межі лісостепової та
степової фізико-географічних зон.
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 125,6 км2 – Святогірське родовище; родовище знаходиться в геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохоронні заходи гарантують мінімальний залишковий рівень впливу господарської
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Святогірська структура виявлена у 1977-1978 роках за результатами сейсморозвідувальних робіт.
Святогірське родовище відкрито пошуковою свердловиною № 10 та зараховане на облік до Державного балансу корисних копалин України в 2009
році. Всього в межах Святогірського родовища пробурено 7 свердловин.
У 2018 році виконано попередню геолого-економічну оцінку запасів Святогірського родовища.
6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні,
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному
обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання
охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, які мають пар-

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)
наступних активів, що обліковуються на балансі
АКБ «НОВИЙ»
Лот F03GL40271 Майнові права на корпоративні
права юридичної особи (припинено).
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale.
Умови продажу: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/akb_-novyy-/193427/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 12.02.2019 р. 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.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 21.05.2018 року за
обвинуваченням Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б.
викликає обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарняний, буд. 3, у відкрите судове засідання, яке відбудеться 07.02.2019 року о 14.15
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає
судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до
забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити
спеціальне судове провадження.

никовий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і
мікроклімат прилеглої місцевості.
Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за
викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у грошовому
еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою податку (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).
Водне середовище: На території ділянки знаходяться річки Мерла, Ковалівка з невеличкими притоками. Передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних і
природоохоронних заходів — вплив характеризують як екологічно допустимий.
Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження із небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів.
Природно-заповідний фонд В межах Святогірського родовища об’єкти
ПЗФ відсутні.
Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або
відсутні; передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо
порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.
Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.
Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив на
місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району. Впровадження
планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.
Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури, зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного
середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.
Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою
їхнього утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).
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 довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля
будуть включені з достатньою деталізацією такі планові показники:
- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря;
- поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне сере
довище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення,
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля,
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських
обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості:

Втрачені свідоцтво про право плавання
під державним прапором України, а також
Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден, виданий Трансбезпека
України прогулянкового катера, бортовий
номер UA6396KV, зареєстрований на ім’я
Затолоцького Володимира Володимировича, вважати недійсними.

Втрачений довірителем примірник
Договору про участь
у ФФБ № 72795
від 01.12.2015 р., укладеного
між ПАТ АКБ «Аркада» та Довгопол
Людмилою Віталіївною,
вважати недійсним.

07.02.2019 р. о 10.20 год.
Окружним адміністративним
судом м. Києва за адресою:
вул. В. Васильківська, 81А
розглядатиметься справа
№640/20069/18 про скасування наказу
Міністерства екології та природних
ресурсів України
від 17.04.2018 №123.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу 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 довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення
обсягу досліджень і рівня деталізації 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 впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 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, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості їх буде розміщено у Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності:
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Святогірського родовища, що видається Держгеонадрами України.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,
ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 4 лютого 2019 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.
У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

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

Суддя О. В. Ільяшевич
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оголошення
АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот №328779 Квартира №16 за адресою: Сумська обл., м. Суми,
вул. Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.
Початкова ціна продажу 852 959,14 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 85 295,91 грн.
Лот №328805 Квартира №15 за адресою: Сумська обл., м. Суми,
вул. Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.
Початкова ціна продажу 811 512,15 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 81 151,22 грн без ПДВ.
Лот №328782 Квартира №13 за адресою: Сумська обл., м. Суми,
вул. 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 №328807 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 533 958,72 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 153 395,87 грн без ПДВ.
Лот №328808 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська обл.,
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 №328811 Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська обл.,
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 №328785 Квартира № 30 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.
Початкова ціна продажу 771 685,23 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 77 168,52 грн без ПДВ.
Лот №328787 Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна,
буд. 19, корп. 2, заг.пл. 68,9 кв.м.
Початкова ціна продажу 505 304,86 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 50 530,49 грн без ПДВ.
Лот №328793 Квартира №13 за адресою: м. Суми, пл. Покровська,
буд. 8, заг.пл. 43,89 кв.м.
Початкова ціна продажу 397 315,47 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 39 731,55 грн без ПДВ.
Лот №328819 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна,
буд. 18, заг.пл. 55,10 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 497 239,78 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 149 723,98 грн без ПДВ.
Лот №328815 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0003) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328816 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0004) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328817 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0005) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328819 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0006) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328821 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0008) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328822 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0009) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328826 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0010) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328830 Земельна ділянка (К/Н 3221482803:02:004:0011) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 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 №328833 Земельна ділянка (К/Н 3221487300:02:001:0016) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська сільрада,
заг.пл. 14,00 га.
Початкова ціна продажу 6 852 715,12 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 685 271,51 грн без ПДВ.
Лот №328839 Земельна ділянка (К/Н 3221487300:02:022:0013) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська сільрада,
заг.пл. 20,0002 га.
Початкова ціна продажу 9 157 758,09 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 915 775,81 грн без ПДВ.
Лот №328842 Земельна ділянка (К/Н 3221487300:02:023:0015) за
адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська сільрада,
заг.пл. 32.00 га.
Початкова ціна продажу 12 991 889,70 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 1 299 188,97 грн без ПДВ.
Лот №328797 Земельна ділянка (К/Н 5324081908:08:001:0087) за
адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 218 505,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 21 850,53 грн без ПДВ.
Лот №328798 Земельна ділянка (К/№ 5324081908:08:001:0090) за
адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 218 505,33 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 21 850,53 грн без ПДВ.
Лот №328799 Земельна ділянка (К/№ 5322485103:03:001:0016) за
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки, вул. Центральна, 3, заг.пл. 0,198 га.
Початкова ціна продажу 81 576,85 грн без ПДВ. Розмір гарантійного
внеску 8 157,69 грн без ПДВ.
Лот №328800 Земельна ділянка (К/Н 6123081500:02:001:0033) за
адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 97 585,54 грн без ПДВ. Розмір гарантійного
внеску 9 758,55 грн без ПДВ.
Лот №328801 Земельна ділянка (К/Н 5324081908:08:001:0088) за
адресою: Полтавська обл., с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 221 153,28 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 22 115,33 грн без ПДВ.

Лот №328802 Земельна ділянка (К/Н 5324081908:08:001:0089) за
адресою: Полтавська обл., с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.
Початкова ціна продажу 221 153,28 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 22 115,33 грн без ПДВ.
Лот №328803 Земельна ділянка (К/Н 6325183501:00:003:0027) за
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Руські Тишки, вул. Сонячна, 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 №328846 Земельна ділянка (К/Н 3222486600:04:004:0032) за
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 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 №328897 Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м та земельна
ділянка (К/Н 7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою:
Черкаська обл., 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 №328900 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська обл.,
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 №328901 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, 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 №328861 Вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Васнєцова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.
Початкова ціна продажу 944 051,40 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 94 405,14 грн без ПДВ.
Лот №328902 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою:
Волинська обл. м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд. 16, заг.пл. 106,8
кв.м.
Початкова ціна продажу 2 214 226,93 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 221 422,69 грн без ПДВ.
Лот №328865 Вбудоване нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл.
92,5 кв.м.
Початкова ціна продажу 454 485,50 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 45 448,55 грн без ПДВ.
Лот №328866 Нежитлова будівля за адресою: Харківська обл.,
м. Лозова, вул. Дикого, буд. 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 №328904 Нежитлові будівлі за адресою: Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 52, заг.пл. 141,1 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 591 406,83 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 159 140,68 грн без ПДВ.
Лот №328906 Нежитлові приміщення (сервісний центр та магазин
непродовольчих товарів) за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2а,
заг.пл. 386,0 кв.м.
Початкова ціна продажу 4 091 030,83 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 409 103,08 грн без ПДВ.
Лот №328907 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 3 066 965,86 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 306 696,57 грн без ПДВ.
Лот №328908 Адмінприміщення, виробнича база (столярний цех, сушарня, складські приміщення) заг.пл 363,9/530,3 кв.м та земельна ділянка (к.н. 5625085600:01:004:0948) за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Ювілейна, буд. 15. заг.пл. 0,5489 га.
Початкова ціна продажу 996 720,16 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 99 672,02 грн без ПДВ.
Лот №328872 Житловий будинок заг.пл. 242,5 кв.м та земельна ділянка (К/Н 5910200000:22:008:0015), заг.пл. 0,1 га, за адресою: Сумська обл., 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 №328912 Будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, 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 №328914 Нежитлова будівля заг.пл.1418,2 кв.м та земельна ділянка (К/Н 5910700000:05:010:0018), заг.пл. 0,1422 га, за адресою: Сумська обл., 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 №328916 Нежитлове приміщення №68, центр побутових послуг (кафе, перукарня) за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, буд. 8,
заг.пл. 270,7 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 057 958,53 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 105 795,85 грн без ПДВ.
Лот №328918 Харчовий блок: приміщення в адмінкорпусі на І-му та
ІІ-му поверхах, заг.пл. 648,0 кв.м за адресою: Київська обл., 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 №328921 Нежитлове приміщення №73 (аптека) за адресою:
м. Дніпро (попередня назва м. Дніпропетровськ), ж/м Тополя-3, буд. 1,
корп. 1, прим. 73, заг.пл. 93,10 кв.м.
Початкова ціна продажу 1 191 253,34 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 119 125,33 грн без ПДВ.
Лот №328928 Нежитлова будівля за адресою: Закарпатська обл.,
м. Берегово, просп. 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 №328878 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобережний»
гаражно-будівельний кооператив, вул. Челябінська, 2 (Дніпровський
р-н), заг.пл. 20,50 кв.м.
Початкова ціна продажу 153 706,66 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 15 370,67 грн без ПДВ.
Лот №328880 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобережний»
гаражно-будівельний кооператив, вул. Челябінська, 2 (Дніпровський
р-н), заг.пл. 19,60 кв.м.
Початкова ціна продажу 156 035,52 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 15 603,55 грн без ПДВ.

Лот №328929 Будівля багатопоточного КПП заг.пл.
724,90 кв.м та земельна ділянка для обслуговування будівлі
(К/Н 5610900000: 01:001:0078, заг.пл. 0,0400 га) за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Мацути, буд. 4а.
Початкова ціна продажу 2 738 666,69 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 273 866,67 грн без ПДВ.
Лот №328882 Комплекс: Адміністративна будівля, А; Гараж Б; Сарай В; Душова Г; Дворові споруди 1-3 за адресою: Одеська обл.,
Татарбунарський р-н, м. Татарбунари, вул. Карла Маркса, буд. 45,
заг.пл. 121,00 кв.м.
Початкова ціна продажу 565 066,66 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 56 506,67 грн без ПДВ.
Лот №328930 Нежитлові приміщення, поз.11-14, 22-24, 42, 43 на
першому поверсі в літ. А-7 за адресою: м. Дніпро (попередня назва –
м. Дніпропетровськ), вул. Надії Алексєєнко (Чичерiна), буд. 21, заг.пл.
112,70 кв.м.
Початкова ціна продажу 2 122 800,00 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 212 280,00 грн без ПДВ.
Лот №328885 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 3/100
частини нежилих приміщень в нежилому будинку адміністративно-побутовому корпусі за адресою: м. Київ, вулиця Пирогівський шлях (колишня вул. Червонопрапорна), буд. 34, прим. №31-36 групи прим. 1,
заг.пл. 67,70 кв.м.
Початкова ціна продажу 813 600,00 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 81 360,00 грн без ПДВ.
Лот №328887 Нежилі приміщення в літері «У», що складають 2/100
частини від нежилих приміщень за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях (колишня вул. Червонопрапорна), буд. 34, прим. №17,
заг.пл. 37,70 кв.м.
Початкова ціна продажу 478 800,00 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 47 880,00 грн без ПДВ.
Лот №328931 Незавершене будівництво житлового будинку,
А-житловий будинок готовність-88% (зареєстровано), Незавершене будівництво житлового 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, вул. Леніна, буд. 18.
Початкова ціна продажу 2 776 800,00 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 277 680,00 грн без ПДВ.
Лот №328933 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстровано), 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 адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин.
Початкова ціна продажу 28 892 400,00 грн (підлягає оподаткуванню
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 2 889 240,00 грн без ПДВ.
Лот №328967 Земельна ділянка (К/Н 3221286400:02:001:0027) за
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільрада, заг.пл.
0,75 га.
Початкова ціна продажу 635 853,80 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн без ПДВ.
Лот №328970 Земельна ділянка (К/Н 3221286400:02:009:0009) за
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільрада, заг.пл.
0,75 га.
Початкова ціна продажу 635 853,80 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн без ПДВ.
Лот №328971 Земельна ділянка (К/Н 3221286400:02:009:0012) за
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільрада, заг.пл.
0,75 га.
Початкова ціна продажу 635 853,80 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 63 585,38 грн без ПДВ.
Лот №328974 Земельна ділянка (К/Н 3222784700:04:003:0014) за
адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Мостищанська сільрада,
заг.пл. 5, 5147 га.
Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 179 680,00 грн без ПДВ.
Лот №328977 Земельна ділянка (К/Н 5610100000:01:068:0285) за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.
Початкова ціна продажу 233 583,60 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 23 358,36 грн без ПДВ.
Лот №328982 Земельна ділянка (К/Н 5610100000:01:068:0286) за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.
Початкова ціна продажу 233 583,60 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 23 358,36 грн без ПДВ.
Лот №328991 Земельна ділянка (К/Н 5610100000:01:068:0287) за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, заг.пл. 0,1630 га.
Початкова ціна продажу 243 589,23 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 24 358,92 грн без ПДВ.
Лот №328993 Земельна ділянка (К/Н 5123784200:01:001:0035) за
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухолиманська сільрада,
масив №29, ділянка №367/2, заг.пл. 1,9303 га.
Початкова ціна продажу 2 653 346,19 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 265 334,61 грн без ПДВ.
Лот №328992 Земельна ділянка (К/Н 5123784200:01:001:0034) за
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухолиманська сільрада,
масив №29, ділянка №367/1, заг.пл. 1,9301 га.
Початкова ціна продажу 2 653 346,03 грн без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 265 334,60 грн без ПДВ.
Лот №328956 Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 6, заг.пл. 8 588,70 кв.м.
Початкова ціна продажу 44 084 773,72 грн з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 4 408 477,37 грн без ПДВ.
Лот №328964 Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 10, заг.пл. 4 409,80 кв.м.
Початкова ціна продажу 34 672 717,75 грн з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 3 467 271,78 грн без ПДВ.
Аукціон відбудеться 27.02.2019 року з 09.00 до 18.00 год. на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул.
Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн – Пт, 09.00-18.00 год. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до
09.00 год. 22.02.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 09.00 год. 22.02.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код
за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном
та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

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

24

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

вісті звідусіль
Українська література крокує Донбасом

ВЕРНІСАЖ. Майже водночас у Сумах відкрилися дві виставки, які відразу привернули увагу городян і гостей міста. В обласному художньому
музеї ім. Н. Онацького представлено 37 картин семи ху-
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На Луганщині розпочався проект «Схід читає»
необхідні примірники видань нової української літератури. Це
сучасні книжки українських авторів (зокрема дитячих письменників), а також українські переклади іноземних. Та набагато
важливіше, що жителі сходу мають змогу поспілкуватися наживо. Це неодмінно сприятиме популяризації української літератури, культурних і освітніх центрів та зміцненню єдиного культурного простору країни.

Андрій Курков, єдиний письменник пострадянського простору, чиї книжки увійшли до
топ-10 європейських бестселерів, каже, що на участь у
цьому проекті погодився одразу: «Так сталося, що частина
країни жила, використовуючи українські гривні, українські
закони і в межах країни, але в
іншому культурному й інформаційному просторі. Треба сюди привозити і культуру, й ідеї,

і теми для дискусій та думок.
Це стосується не тільки Донбасу».
У середині березня письменники планують зустрітися
з жителями Сєверодонецька,
Лисичанська, Золотого, Гірського, Попасної. Проект благодійного фонду Сергія Жадана реалізують у партнерстві з
Українським інститутом книги за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження».

дожників — уродженців краю,
які створили ці роботи в період 1900—1960 років. Це пейзажі, портрети і натюрморти
майстрів пензля Давида Бурлюка, Олександра Богомазова, Георгія Нарбута, Віктора
Зарецького, Григорія Гавриленка, братів Василя та Федора Кричевських. Як наголо-

шує завідувач відділу науковофондової роботи музею Ольга Плахута, кожне прізвище —
це діамант у художньому панно України, гордість нації. А в
Сумській міській галереї відкрилася виставка до 30-річчя
сумської флористики. 13 майстрів запропонували для огляду майже 120 робіт, виготов-

лених із природних матеріалів, — рослин, листя, соломки, кукурудзяних качанів, цибулиння тощо. Особливо виокремлюється доробок керівника сумських флористів Лариси Шаклеїної, яка віддала
своєму захопленню 40 років і
творчість якої знають у багатьох країнах.

же просто приймати виклики. І
ось уже три місяці працює пожежником у другій Черкаській
пожежно-рятувальній частині.
Як кажуть колеги, претензій до
Анастасії в них немає: завжди
працює з повною віддачею нарівні з усіма, чітко виконуючи
завдання, виявляє кмітливість і
дисциплінованість.
Начальник міськрайонного
відділу управління ДСНС в Черкаській області Андрій Хижняк
також задоволений. Каже, такі кадри потрібні. До того ж, за
його словами, Анастасія єдина
в Україні рятувальниця, яка виїжджає на пожежі. Хоч і не брали раніше жінок на такі події, часи змінюються.
Недавно черкаські рятувальниці долучилися до міжнародного челенджу (виклик самому
собі, подолання труднощів, зусилля над собою) на підтримку мрії чотирирічної Есмі з Великої Британії. Започаткували челендж жінки — представниці пожежних служб Британії,
які оприлюднювали свої фото
з місця роботи. У такий спосіб
вони переконують маленьку дівчинку, що на шляху до її мрії
стати пожежницею жодних перепон немає.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Анастасія Клочко з честю пройшла всі випробування
на обласних змаганнях пожежників
Черкаські пожежниці переконані, що челендж допоможе Есмі повірити: вона може здійснити свою мрію і таки обрати ба-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 січня
Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+1 -4
-1 -6
+1 -4
-1 -6
+1 -4
+1 -4
+1 -4
+2 -3

День
0 +5
0 +5
0 +5
-1 +4
0 +5
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
0 +5

Oбласть

Нiч

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
0 +5
-1 +4
0 +5
-2 +3
-3 -8
-1 -6
-4 -9
0 +5
-1 +1

День
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
+6 +11
+6 +11
+7 +12
+5 +10
+2 -3
-1 +4
+2 -3
+7 +12
+2 +4

Укргiдрометцентр

Двоє братів витягли
людей з автомобіля
за мить до вибуху
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Фото з сайту ck.dsns.gov.ua

ШЛЯХ ДО МРІЇ. Анастасія
Клочко з дитинства мріяла стати пожежником, хоч саме це
слово вживають переважно в
чоловічому роді. Пройшовши
відповідне навчання, стала повноправною
рятувальницею.
Ось тільки не пускало її керівництво на справжню роботу,
яку виконували колеги-чоловіки. Усе посилалися на інструкцію, яка обмежувала можливості жінок у таких ситуаціях.
Сім років відпрацювала диспетчером. А в неї аж серце завмирало, коли чула виклик на ліквідацію надзвичайної ситуації.
Однак кажуть, нічого постійного в житті не буває. Торік
Президент України підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних
силах та інших військових формуваннях, і МОЗ скасувало наказ про заборонені професії
для жінок.
Після участі торік у жовтні в
обласних змаганнях на кращого рятувальника, де вона, пройшовши нелегкі випробування,
виборола третє місце, остаточно зрозуміла, що більше не мо-

ЦЕНТР

мінлива
хмарність

Пожежниця Анастасія Клочко
працює нарівні з чоловіками
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
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Від картин художників до зразків флористики
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото з мережі Фейсбук

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ. У межах проекту «Схід читає» літературна команда на чолі з Іваном Андрусяком, Сергієм Жаданом, Андрієм Курковим, Євгеном Положієм і Тетяною Стус три місяці мандруватиме Донбасом.
«Багато бібліотек, з якими товаришуємо, давно перетворилися на центри культурного життя. Наприклад, у бібліотеці в моєму рідному Старобільську стає
дедалі більше читачів, і ми хочемо підтримати це», — зазначив
Сергій Жадан на зустрічі у Сватівській центральній районній бібліотеці ім. Т. Полякова.
Тільки у Сватовому учасники
проекту передали районній та
одній зі шкільних бібліотек півтисячі примірників новинок української літератури.
За словами Сергія Жадана, у
планах команди — проїхати 15
міст Донецької та Луганської областей і відвідати три десятки бібліотек.
Завдяки проекту «Схід читає»
бібліотеки постійно отримують

ПОГОДА НА ЗАВТРА

жану професію. Як це вдалося здійснити першій жінці бойового підрозділу в Черкаському
гарнізоні Анастасії Клочко.

МУЖНІЙ ВЧИНОК. На одній з миколаївських трас сталася дорожньо-транспортна пригода: позашляховик врізався у причеп,
який відірвався від вантажівки і вилетів на зустрічну смугу, після
цього машина спалахнула і вилетіла в кювет. За хвилину на трасі з’явилося інше авто і теж ледь не врізалося у причеп. У цій машині їхали брати Умуд та Сабір Ширінови. Вони вибігли, щоб поговорити з водіями вантажівки, а почули дитячий плач і побачили
машину в кюветі, що вже почала палати. Брати кинулися до позашляховика, але його двері було заблоковано. Не вагаючись вибили вікно, через яке витягли трирічного хлопчика, а через багажник дістали його матір.
Водій легковика був непритомним, його затисло в авто, а вогонь уже підібрався до лобового скла.
«Коли жінку відтягнули якнайдалі від машини, вона сказала: не
залишайте чоловіка, — розповів Сабір Ширінов. — Брат запропонував ще раз спробувати. А газовий балон уже палав, ми самі могли загинути. Спробували втретє і витягли чоловіка».
Щойно встигли відтягти всіх нагору, газовий балон розірвався,
і за лічені хвилини авто вигоріло вщент.
«Було дуже лячно. Але я це мусив зробити», — зізнається Сабір Ширінов.
Брати стали для родини янголами-охоронцями. Хлопчика днями виписують із лікарні, у водія виявилися легкі забої, а жінку готують до операції — в неї травма хребта і перелом стегна. Тепер
брати провідують врятованих у лікарні, готові допомагати їм. Лікарі кажуть про диво, тому що все обійшлося незначними травмами.
«Захоплююся людьми, які врятували життя цілій родині», — зазначає лікар-травматолог Миколаївської лікарні швидкої допомоги Валентин Смагін. А постраждала Христина Пасікова висловлює рятівникам щиру вдячність.
Хто винен в аварії, яка ледь не забрала життя цілої сім’ї,
з’ясовує поліція. «Подробиці будуть відомі лише після проведення всіх експертиз. Причинами можуть бути технічні несправності
автомобіля, дорожнє покриття, перевищення швидкості», — пояснила речниця ГУ НПУ в Миколаївській області Олена Бережна.
Міська влада і рятувальники Миколаєва готуються нагороджувати братів-підприємців, які, ризикуючи власним життям, кинулися у вогонь на порятунок інших.
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