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Чи збережуть
в Україні вузькоколійні
залізниці,
які з’єднують минуле
й майбутнє?

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

«Ми не зупинимося,
ми йдемо вперед,
медична реформа
відбувається
і відбуватиметься
до самого кінця».

В. о. міністра охорони здоров’я про судове
рішення щодо скасування її відсторонення
від займаної посади

№31 (6394)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

УЛЯНА СУПРУН:

Про роботу над сторінкою «Люди
і час», яка щосуботи виходить
в «УК» протягом п’яти років,
розповідає її ведучий журналіст
Віктор Шпак

Картельні змови:
заслін поставлено
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ОТГ приростають
земельними угіддями
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Цьогоріч активно триватиме процес
передачі земель сільськогосподарського призначення державної в комунальну власність об’єднаних територіальних
громад. Землі отримає 141 ОТГ. Ідеться про ті, які об’єдналися
у 2018 році. З переліком цих громад можна ознайомитися на
сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
На початок лютого між головними управліннями Держгеокадастру у відповідних областях та всіма ОТГ, щодо яких передбачено передачу землі, укладено меморандуми про співпрацю під час цих транзакцій.
Як і торік, землі передаватимуть на баланс об’єднаних територіальних громад після проведення інвентаризації, уточнення даних та внесення відомостей до Державного земельного
кадастру. Всі процедури з оформлення ділянок перед передачею ОТГ буде здійснено за рахунок державного бюджету, повідомляє прес-служба відомства. Загалом у 2018 році 647 ОТГ,
утворені торік, отримали в комунальну власність 1,45 мільйона
гектарів державних земель сільгосппризначення.

ЦИФРА ДНЯ

286,5 млрд

у гривневому еквіваленті державних
запозичень залучив торік Мінфін
для фінансування бюджетного дефіциту
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НОРМОТВОРЧІСТЬ. Новий закон сприятиме успішній боротьбі

з безконкурентністю, проте найближчим часом населення
майже не відчуватиме цього

Стимул до економії та платіжної дисципліни
СУБСИДІЇ ГОТІВКОЮ. З ланцюжка розрахунків прибрали монополіста й надали змогу

управляти власним енергоспоживанням
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»

У

же два роки поспіль уряд
виконує дорожню карту з монетизації субсидій.
2018-го запроваджено перший

етап — монетизацію такої державної допомоги на рівні підприємств — постачальників комунальних послуг. Нині започатковують другий етап — надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. З бе-

резня їх виплатять українцям,
які мають на це право, живими коштами. На цьому під час
наради із заступниками керівників обласних державних адміністрацій,
представниками
Мінсоцполітики,
Міненерго-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

вугілля, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» щодо запровадження механізму монетизації субсидій наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

встановлені Національним банком України на

«4,2 мільйона домогосподарств
сьогодні мають змогу отримати
субсидію, з яких 70% — це пенсіонери. 1,2 мільйона субсидіантів — працездатні українці, які потребують допомоги від держави.
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15 лютого 2019 року

USD 2715.9961
EUR 3060.3844
RUB 4.0816
/ AU 354614.03 AG 4262.76
PT 214020.49 PD 382412.25
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

15 лютого 2019 року, п’ятниця, № 31

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2019 р. № 82
Київ

Про внесення змін до переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147
(ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2083;
2003 р., № 40, ст. 2095; 2004 р., № 21, ст. 1448, № 51, ст. 3347; 2013 р., № 87, ст. 3217),
— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2018 р. № 1131, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 82
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів
1. У розділі «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, устано-

вок для розчищення водних об’єктів та установок, обладнання і технічного флоту для
збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.».
2. У розділі «Охорона і раціональне використання земель»:
пункти 26, 29, 31, 33 і 35 викласти в такій редакції:
«26. Здійснення заходів щодо упорядкування орних земель шляхом виведення з
їх складу водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та інших не придатних для розорювання угідь.»;
«29. Заходи, пов’язані з відтворенням лісів, створенням нових та реконструкцією існуючих полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів.»;
«31. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.»;
«33. Розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів для очищення,
відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами.»;
«35. Відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і відновлення сіножатей та пасовищ.».
3. У розділі «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів»:
1) доповнити розділ пунктом 461 такого змісту:
«461. Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам.»;
2) у пункті 47 слова «міст і сіл» замінити словами «населених пунктів».
4. У розділі «Збереження природно-заповідного фонду»:
доповнити розділ пунктами 571, 591, 621 і 661 такого змісту:
«571. Капітальний, поточний ремонт будівель (приміщень) установ природно-заповідного фонду.»;
«591. Заходи щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду
та боротьби з браконьєрством (забезпечення працівників служби державної охоро-

ни природно-заповідного фонду України форменим одягом (крім установ природнозаповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства), відомчою
зброєю та спеціальними засобами).»;
«621. Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду.»;
«661. Ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного
фонду.».
5. У пункті 68 розділу «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів» після слів «відходів виробництва» доповнити словами
«, відходів розчищення зелених насаджень».
6. У розділі «Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності
міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища»:
1) пункти 83 і 84 викласти в такій редакції:
«83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної
бази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і його територіальних органів.
84. Забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного спрямування та
участь у заходах як сторони міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод, у тому числі сплата членських внесків.»;
2) доповнити розділ пунктом 841 такого змісту:
«841. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.».

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ
33270581
3. Місцезнаходження
93403, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс
(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
5. Електронна поштова адреса
сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико- http://www.azot.lg.ua/index.php?page=osobliva_info&lng=ru
ристовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1. Повне найменування емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» вiд 08.02.2019 р. (Протокол № 08/02/2019 вiд
08.02.2019 р.) обрано (переобрано) заступником Голови Правлiння ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» Голубєва Валентина Валентиновича (згода на публiкацiю паспортних даних не отримана).
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» не володiє.
Пiдстава призначення (обрання) — закiнчення термiну повноважень.
Строк, на який призначено (обрано) особу — 1 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння, технiчний директор.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Бугайов Леонiд Сергiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
12.02.2019
(дата)

Ульяновський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що на 22 лютого 2019 року о 13 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70, призначено судове засідання в кримінальному провадженні № 12017120120000401
стосовно Куркіної Альони Миколаївни, 16.02.1983 р.н., за
підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (номер судової
справи № 385/366/18, головуючий суддя Бондаренко А. А.).
При цьому суд роз’яснює, що ухвалою суду від 04.05.2018
року відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України постановлено
здійснювати судовий розгляд у кримінальному провадженні за відсутності обвинуваченого (in absentia).

КП «Київкомунсервіс» інформує, що у зв’язку із
затвердженням нового тарифу на послугу із захоронення побутових відходів (великогабаритних відходів) на полігоні №6 ПРАТ «Київспецтранс» на рівні
130,62 грн за 1 тонну (без ПДВ) відповідно до Постанови НКРЕКП №2 від 11.01.2019 р. «Про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» та коригуванням тарифу ПРАТ «Київспецтранс» на послуги з вивезення твердих побутових відходів, підприємством подані на затвердження нові планові розрахунки тарифів
на послуги з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів до Київської міської державної адміністрації в розрізі наступних категорій споживачів:
Тверді побутові відходи:
1. Населення - 176,26 грн. з ПДВ за 1 м3.
2. Бюджетні установи - 186,94 грн. з ПДВ за 1 м3.
3. Інші споживачі - 234,22 грн. з ПДВ за 1 м3.
Великогабаритні відходи:
1. Населення - 210,68 грн. з ПДВ за 1 м3.
виЗ 01.03.2019 року ПрАТ «Датагруп»

Підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Бозявкіна В. В., який обвинувачується
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України відбудеться о 16.00 год. 27 лютого 2019 р. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зал 204.
До суду як обвинувачений на 27 лютого о 16.00
год. викликається Бозявкін Василь Васильович.
Суддя Троценко Т. А.
Оголошення
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Іванківська селищна рада Іванківського райопро проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
ну Київської області звернулась до Іванківського кликає Анісімова Євгена Олександровича, 25.04.1975 року
впроваджує нові тарифи та тарифні пакети
АТ «Дельта Банк»:
районного суду Київської області з приводу ви- народження, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя,
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
на додаткові послуги цифрових АТС
вул.
Ясельна/Снайперська,
23/48,
підозрюваного
у
вчинензнання спадщини відумерлою на все майно, що
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,
залишилось після смерті Каленченко Валентини
для абонентів-фізичних осіб,
Номер лота:
F11GL39823, F11GL40148
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Степанівни, померлої 15 лютого 2015 року, яка
Електронна адреса для доступу
http://www.prozorro.sale
юридичних осіб та ФОП.
ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України та його захисдо відкритих торгів (аукціону) /
проживала в смт Іванків, вулиця Михайлівська ників Федура А. А., Гончара Д. В., Балика П. О. та Кадуліелектронного аукціону:
Детальніше
про нові тарифи на сайті —
(Горького), 22 Іванківського району Київської ну І. С., для участі в судовому засіданні з розгляду клопоДата проведення відкритих торгів
14.03.2019
(аукціону) /електронного аукціону:
області. Спадкоємців просимо звернутися до тання про встановлення строку для ознайомлення з матеwww.datagroup.ua та за номером телефону
Час проведення відкритих торгів
Точний час початку проведення відкритих
(аукціону) /електронного аукціону:
торгів (аукціону) /електронного аукціону
Іванківської селищної ради Іванківського району ріалами досудового розслідування №12014080000000242,
контакт-центру 0 800 21 00 00 —
по кожному лоту вказується на веб-сайті
Київської області в період до 18 квітня 2019 року від 25.07.2014, яке призначене на 09 год. 00 хв. 18.02.2019
www.prozorro.sale
для
абонентів-фізичних
осіб та 0 800 211 000 —
Детальна інформація щодо лота
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
(07201, вул. І. Проскури, 47, смт Іванків, Іванків- р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
liquidation/118-delta/,
41558-asset-sell-id-190546
ський р-н, Київська обл.).
для абонентів-юридичних осіб та ФОП.
Слідчий суддя Соболєва І. П.
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваУ провадженні Рівненського міського суду Рівненської обласОГОЛОШЕННЯ
чену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1) перебуває кримінальне провадженщодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
України Каланович Марину Сергіївну, 27 травня 1983 року народження, уродженку міста Стаханов Луганської області, зареєстровану в місті Брянка Луганської області по вулиці Богдана Хмельницького, буд. 6, кв. 6, у судові засідання, які відбудуться 22 лютого 2019 року о 15 год. 00 хв. та 6 березня 2019 року о 16 год.
00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою:
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 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 порядку спеціального судового провадження.

Номер лота:
Короткий опис активів в лоті
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону)
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону)
Час проведення відкритих торгів
(аукціону)
Детальна інформація щодо лота

Суддя С. Кунцьо

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 14, 25.02.2019 року
о 15.00 годині відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Мухутдінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
У судове засідання викликаються: сторона обвинувачення — обвинувачений Мухутдінов Д. М. та захисник Прицюк В. А.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г. В., суддів Федчишена С. А. та Романчук Р. В.

Детальна інформація щодо лота

01.03.2019 р.
Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
22-kambio/41532-asset-sell-id-190485

Повідомлення про ліквідацію
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«Будівельна група Mibud»
Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Будівельна група Mibud» (код за ЄДРІСІ 23300525) (надалі –
Фонд) повідомляє, що 11 лютого 2019 року Загальними
зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ 19334672, місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, 2а)
було прийнято рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації (Протокол № 20-19 від 11.02.2019 року; присутні учасники Товариства, які володіють 100% статутного капіталу; голосували «за» — 100% присутніх, «проти» — немає,
«утримались» — немає).

Голова Ліквідаційної комісії Гурський А. М.

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:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону:

F31GL40910
Права вимоги за кредитними договорами,
укладеними з юридичною особою
www.prozorro.sale

F11GL40933-F11GL40952
Нерухомість
http://www.prozorro.sale
13.03.2019; 05.04.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/41567-asset-sell-id-190579

ня №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа
№569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н.,
громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне,
вул. Радянська, 18-А, у судове засідання, яке визначено судом та призначено
до судового розгляду на такі дати: 27 лютого 2019 року о 09 год. 00 хв., 27
березня 2019 року о 09 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України №89 від 12.02.2019 року повідомляємо про припинення державного підприємства «Маневицька радіологічна лабораторія» (код
згідно з ЄДРПОУ 25092492) шляхом реорганізації, а саме — приєднання до державного підприємства «Маневицьке лісове господарство», код згідно з
ЄДРПОУ 00991545.
Голова ліквідаційної комісії — Войцеховський Р. Р.
(тел. 0332 24 00 70).
Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців із дня опублікування цього
повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації.
Письмові вимоги надсилати за адресою: 44602,
Голова Ліквідаційної комісії Гурський А. М. смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 32.
Гайсинська державна нотаОголошення
Втрачене посвідчення

Повідомлення про ліквідацію
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
«Бригантина»
Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бригантина» (код за ЄДРІСІ 23300567) (надалі — Фонд) повідомляє, що 11 лютого 2019 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі —
Товариство) (код за ЄДРПОУ 19334672, місцезнаходження:
79066, м. Львів, вул. Манастирського, 2а) було прийнято рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації (Протокол № 21-19 від 11.02.2019 року; присутні учасники Товариства, які володіють 100% статутного капіталу; голосували «за» — 100% присутніх, «проти» — немає, «утримались»
— немає).

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:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

F11GL40953, F11GL39303
Кредити
http://www.prozorro.sale
03.04.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/41540-asset-sell-id-190507,
41537-asset-sell-id-190501

ріальна контора Вінницької області, що розташована за адреучасника бойових
сою: вул. Б. Хмельницького, 23,
м. Гайсин Вінницької області,
дій серії АБ № 555445,
викликає спадкоємців померлого 27 січня 2018 року Цехмейструка Петра Микитовича, 1
видане на ім’я
червня 1965 року народження,
який на день смерті проживав
за адресою: вул. Івана Богуна, Гілко Рустам Миколайович,
буд. № 84, м. Гайсин Вінницької області.
вважати недійсним.

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

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ЧЕСТЬ І СЛАВА. Львівщина вшановує пам’ять Героїв
Небесної Сотні. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з родинами
тих, хто загинув на Майдані.
«Герої поміж нас. Небесна Сотня» — це назва виставки, яку відкриють сьогодні у львівській спеціалізованій
школі №28. У її межах вшанують пам’ять Героя України Володимира Бойківа. За
інформацією
прес-служби
ОДА, експозицію покажуть у
солонківській школі імені Героя України Миколи Паньківа. Протягом другого півріччя
з виставкою ознайомляться у
загальноосвітніх закладах Дублян, Стрия, Щирця, Сокільників. А в кожній школі Львівщини організують патріотичний урок про Героїв Майдану.
У школах, де навчалися Герої Небесної Сотні, мають намір заснувати іменні премії.
Нагороду найкращому учневі
за підсумками року вручатимуть під час останнього дзвоника. Обиратимуть лауреатів
не лише за успіхи в навчанні,

Фото з сайту dyvys.info

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Янголи — символи пам’яті Героїв Небесної Сотні
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ЛЮТОГО
Oбласть

а й за громадянську позицію,
лідерські якості та досягнення
на олімпіадах.
Учні загальноосвітніх та художніх шкіл стануть учасниками проекту «Ангели пам’яті».
Акція відбудеться у місті Лева 18 лютого: діти прикрашатимуть центральний проспект

Тараса Шевченка власноруч зробленими янголятками.
Схожі алеї пам’яті з’являться
у кожному населеному пункті
Львівщини.
Світлій пам’яті героїв Революції гідності присвятять мистецький захід в оперному театрі, мультимедійний проект у

конана, що українська культура та її історія — це зброя
України у боротьбі за незалежність.
Часто буваючи в різних регіонах, вона разом з колегами
не тільки виступає перед любителями пісенної творчості,
а й збирає все, що стосується життя і творчості композиторів чи співаків. Тут і записи
їхніх виступів, і їхні речі та публікації про них, відеосюжети

з тих місць, де жили українські співаки чи музиканти.
Якось у директора Українського дому в Києві Юрія
Стельмащука, з яким тісно
співпрацює Руслана, виникла
ідея створити у столиці Музей української пісні. Руслана
разом з Валентиною Ковальською, а потім і всією «Народною філармонією» гаряче підтримала її, стали наполегливо працювати над втіленням

Представники влади змагалися в гірських лижах і тюбінгу

ЗИМОВІ РОЗВАГИ. На базі гірськолижного комплексу
«Сорочин яр» під Полтавою
вже втретє поспіль відбулася
зимова спартакіада за участі
голів сільських, селищних, районних рад, об’єднаних територіальних громад та їхніх заступників. Майже сотня пред-

ЦЕНТР

мінлива
хмарність

Стали голови на лижі

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
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ставників влади змагалася у
двох дисциплінах: гірських лижах і тюбінгу. У кожній із дисциплін визначали найкращих
серед чоловіків і жінок.
Як розповів співорганізатор ігор голова ВФСТ «Колос» Анатолій Головань, йому дуже приємно було бачити
стільки людей на змаганнях.
Сільський чи селищний голова, який активно займаєть-

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

ся спортом, —
це дуже добре
для громади,
адже власним
прикладом він
популяризує
спорт. Можна бути впевненим,
що такий голова
піклуватиметься
про розвиток спорту у громаді.

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

Фото з сайту poltava.to

ДЛЯ НАЩАДКІВ. Заслужена артистка України уродженка Черкащини співачка
Руслана Лоцман багато робить для пропаганди української пісні. Засновниця громадського об’єднання «Народна філармонія», яка дала у зоні АТО більш як 500
благодійних концертів, пере-

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Діти власноруч вирізали
янголів в пам’ять про
загиблих на Майдані

середмісті обласного центру.
У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут урочисто відкриють
меморіальну дошку Героєві
України Устимові Голоднюку.
Панахиду відправлять на Личаківському кладовищі.

Співаки створять Музей української пісні
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

у життя. Уже надбали багато
різних матеріалів, які могли б
скластись у цікаву експозицію.
Артисти хочуть, щоб майбутній музей був не тільки традиційним осередком культури, а
й музеєм-театром, який практикував би інтерактивні форми роботи. Ось тільки із приміщенням поки що проблема.
Однак віриться, що її завдяки
наполегливості та кмітливості
артистів буде розв’язано.
У змаганнях з гірськолижного спорту серед чоловіків переміг Стасівський сільський голова Сергій Давиденко, серед жінок — Анастасія
Дойникова з Миргородського району. У тюбінгу найкращими були відповідно Михайло Білик (Лютенсько-Будищанська сільрада Зінківського району) й Алла Шевченко
(Жовтнева сільрада Семенівського району).
— Ці змагання — підтвердження того, що вік і посада
— не перешкода для занять
спортом і участі у змаганнях.
Головне, щоб було здоров’я.
Дякую організаторам, що зуміли нас витягти з рутинної
роботи і дали змогу відпочити, — наголосив голова Мачухівської ОТГ
Валерій Білокінь.
Полтавщина — поки що єдина область в
Україні, де проходять
Зимові ігри серед голів місцевих рад і
ОТГ.
На гірськолижній
трасі
Анастасія
Дойникова

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

Нiч
+2
-2
+2
+2
+2
-1
-1
+2
-1
-2
+2
-2
+2

-3
+3
-3
-3
-3
+4
+4
-3
+4
+3
-3
+3
-3

День

Oбласть

+1
+2
+2
+1
+5
+4
+5
+5
+4
+3
+5
+3
+2

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

+6
+7
+7
+6
+10
+9
+10
+10
+9
+8
+10
+8
+7

Нiч
+1
+1
+1
+1
+2
+2
0
-1
-1
-1
-2
-1
-1

-4
-4
-4
-4
-3
-3
-5
-6
-6
-6
-7
-6
+1

День
+1
+1
0
+1
+3
+3
+2
+1
+1
0
0
+2
+3

+6
+6
+5
+6
+8
+8
+7
+6
+6
+5
+5
+7
+5

Укргiдрометцентр

У Краматорську
дітей навчають
бойового гопака
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ГАРТ. У Краматорській українській гімназії нещодавно запрацювала школа бойового гопака імені Василя Стуса. Заняття тут
веде 70-річний тренер Віктор Авраменко, який поєднує фізичні
тренування з патріотичним вихованням дітей. «Гопак — це не просто танець, а приховане бойове мистецтво наших прадідів, якому
вже понад 500 років. Стійки «ведмідь», «колінна» чи «п’яткова»
бойові. А малих учнів поки що навчаю першого з усіх семи рівнів цього мистецтва, що має назву «жовтяк», — розповідає він.
Фото з сайту vchasnoua.com
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Школярі с успіхом опановують давнє бойове мистецтво
Заняття, що тривають півтори години, відвідують місцеві діти віком 6—8 років. Тренуючись, вони засвоюють уроки загартування, дихальної гімнастики, акробатики тощо, а ще вивчають історію України і пісенну народну творчість: співають українські пісні у перерві між фізичними заняттями. Це перша така
школа у Краматорську, і, можливо, у перспективі досвід запозичать інші навчальні заклади міста.
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