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USD 2671.3872 EUR 3024.2774 RUB 4.1406 / AU 346251.85 AG 4049.82 PT 239890.57 PD 368384.29

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Наступного 

пленарного тижня 
буде нарешті 

ухвалено закон 
«Про забезпечення 

функціонування 
української мови як 

державної».

Облгази відповідатимуть  
за нарахування 

ТАРИФИ. Антимонопольний комітет розглядає справи за 
ознаками вчинення 20 облгазами порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції. Відомство розглядає справи 
щодо Вінницягазу, Волиньгазу, Дніпрогазу, Дніпропетровськ-
газу, Житомиргазу, Закарпатгазу, Запоріжгазу, Івано-Фран-
ківськгазу, Київоблгазу, Криворіжгазу, Львівгазу, Миколаїв-
газу, Рівнегазу, Сумигазу, Тисменицягазу, Харківгазу, Харків-
міськгазу, Хмельницькгазу, Чернівцігазу, Чернігівгазу.

«Справи відкрито за ознаками зловживання монопольним 
(домінантним) становищем на ринках розподілу природного 
газу в межах територій ліцензійної діяльності, закріплених за 
відповідними облгазами. Підставою стало донарахування обл-
газами побутовим споживачам зайвих обсягів спожитого при-
родного газу», — вказав на сторінці у Фейсбук голова комітету 
Юрій Терентьєв. Такі дії облгазів призводять до додаткових не-
обґрунтованих витрат споживачів.

Після всебічного з’ясування обставин і аналізу отриманої ін-
формації, повідомляє УНІАН, буде вжито заходів відповідно до 
законодавства про захист економічної конкуренції.

2,5 млн
громадян отримали підвищені пенсії 

на понад тисячу гривень після останніх 
урядових рішень 

ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ. На Волині інклюзивною освітою 
охоплено понад 1300 дітей

Щоб особливі  
не були вигнанцями

Голова Верховної Ради про завершення розгляду 
визначального документа в період з 23 по 26 квітня 

3 6
ТЕАТР

Депутат ПАРЄ від Німеччини 
Франк Швабе в ексклюзивному 
інтерв’ю «УК» пояснює позицію 
своєї країни на весняній сесії 
асамблеї  

ГЕОПОЛІТИКА

Про сучасні тенденції в українському 
театрі розповідає  художній керівник 
Львівського академічного духовного 
театру «Воскресіння» режисер-
постановник Ярослав Федоришин
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 26 березня 2014 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям  
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,  

робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з ви-
борів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»  

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не су-
перечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента 
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання вибор-
цям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосува-
ти за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається 
підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних дого-
ворів на проведення передвиборної агітації.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Рябкова Олександра Павло-
вича для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що судове засідання відбу-
деться 24.04.2019 р. о 10.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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

Суддя Оздоба М. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річ-
на, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 24.04.2019 року о 09 год. 00 хв. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Літовченка Геннадія Іванови-
ча, 08.02.1955 року народження (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радян-
ська, 33/71), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 23.04.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Григорова Андрія Івановича 
для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за №22017011000000020 відносно Гри-
горова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 24.04.2019 р. об 11.00 год. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової 
Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 24.04.2019 р. о 09.30 
год. у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

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

Суддя Оздоба М. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.04.2019 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL22N0965 Домоволодіння загальною площею 566,1 кв. м, 

в тому числі житловою площею — 76,0 кв. м, 
що в цілому складається з — літ. «А» — жит-
ловий будинок, у тому числі підвал, площею 
123,8 кв. м.; літ. «В-в» — житловий будинок; 
3 — огорожа; 4 — замощення, розташовано-
го за адресою: Автономна Республіка Крим, 
м. Євпаторія, тупик Матвєєва,  
4/11-а (ін. №3408710).
Земельна ділянка кадастровий номер 
0110900000:01:034:0102, площею 0.0436 га, 
цільове призначення для будівництва і обслу-
говування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), роз-
ташована за адресою: Автономна Республіка 
Крим, м. Євпаторія, тупик Матвєєва,  
4/11-а (ін. №3408811).
Основні засоби у кількості 5 516 од. та осно-
вні засоби у кількості 272 од.

Дата проведення  Перші відкриті торги 
відкритих торгів  (аукціон) —  08.05.2019
(аукціону)/
електронного аукціону  Другі відкриті торги 
  (аукціон) — 30.05.2019
Електронна адреса  www.prozorro.sale
для доступу 
до відкритих              
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення  Точний час початку проведення
відкритих торгів  відкритих торгів (аукціону)/
(аукціону)/   електронного аукціону
електронного аукціону по кожному лоту вказується 
  на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація  http://www.fg.gov.ua/assets-selling
щодо лота 

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000251 відносно Удовіної Ольги Макси-
мівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче 
судове засідання відбудеться 24.04.2019 р. о 13.00 год. 
у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Іванківський районний суд Київської області розгля-
дає цивільну справу за позовом Драпея Едуарда Володи-
мировича до Касаткіної Надії Валентинівни про визнан ня 
недійсною угоди дарування (справа №366/2508/18, про-
вадження №2/366/62/19). Відповідач по справі: Касаткі-
на Надія Валентинівна, 12.08.1968 р.н., яка зареєстрова-
на та проживає за адресою: м. Київ, проспект Марша-
ла Рокосовського, 3, кв. 153, викликається на 20 трав-
ня 2019 року о 10 год. 30 хв. до суду за адресою: смт 
Іванків, вул. І.Проскури, 14 Київської області, для участі 
в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позовної заяви та докази. 
У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя Н. А. Тетервак

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обви-
нувачену в підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390, внесеному до 
ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обвинувального ак-
та в кримінальному провадженні, за яким висунуто об-
винувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, у відкритому судовому засіданні на 10 год. 00 
хв. 24 квітня 2019 року, про що повідомити зацікавле-
них осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Дванадцята Київська ДНК, 

адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, 

просить з’явитися спадкоємця 

померлої 24.01.2018 р. Сизоненко 

Надії Олександрівни до нотаріальної 

контори протягом місяця 

з дати публікації оголошення. 

У випадку вашої неявки, свідоцтво 

про право на спадщину 

буде видано іншому спадкоємцю.

Втрачений судновий білет 
на моторний човен «Казанка-5М2», 1982 р. випуску, заводський номер 
11712, з бортовим реєстраційним номером УЧА 4510, що був виданий 

судновласнику Сахновському Петру Івановичу, вважати недійсним.

Втрачений судновий квиток 
на мале судно «Прогрес-2», регістровий номер 112106 ДНІ-0291-К 

на ім’я Матвієнка Валентина Олександровича, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про приватизацію квартири 
по вул. Декабристів, 6-б, кв. 50 міста Києва, 

видане на ім’я Коровника Василя Григоровича, 
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL22N01002 - GL23N01018
Короткий опис активів 
(майна) в лотах:

Житловий будинок, квартири (15 штук), земельні ділянки (18 штук) за адресою:  
Київська обл, с.Крюковщина, вул. Відрадна, вул. Грушева, вул. Тіниста

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
06.05.2019,  10.05.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 24.05.2019, 30.05.2019, 05.06.2019, 11.06.2019
Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна 
інформація 
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42211-asset-sell-id-194890; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42210-asset-sell-id-194889; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42208-asset-sell-id-194887; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42212-asset-sell-id-194891; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42215-asset-sell-id-194900; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42219-asset-sell-id-194909; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42220-asset-sell-id-194912; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42221-asset-sell-id-194915

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
GL34N0724 Майнові права, які випливають з цінних паперів 

(Інвестиційний сертифікат 11 165 шт.)
GL34N0725 Майнові права, які випливають з цінних паперів 

(Інвестиційний сертифікат 11 165 шт.)
GL34N0726 Майнові права, які випливають з цінних паперів 

(Інвестиційний сертифікат 4523 шт.)
 Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціо-

ну)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/197587/

index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/197590/

index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/197593/

index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 

аукціону 02.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону: точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті – www.prozorro.sale.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
Номер лота: GL6N7619
Коротка назва лота/номера 
кредитного договору:

Права вимоги за кредитними договорами: № C-602 від 26.09.2014 р., № C-607 
від 03.10.2014 р., № С-630 від 12.12.2014 р., № С-614 від 28.10.2014 р., укладе-
ними з фізичними особами.

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй діяльності використову-
ють створену ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» електронну торгову систе-
му: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 02.05.2019 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту 

вказується на веб-сайтах організаторів торгів: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила  
участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-yevrobank/42182-asset-sell-
id-194585

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24.04.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

ОГОЛОШЕННЯ

щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL23N0966, GL23N0967, 
GL23N0968, GL23N0969

Короткий опис активів 
в лотах

Земельні ділянки

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)

03.05.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42195-asset-sell-id-194751

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/3258/18 за обвинуваченням Се-
менової Тетяни Вікторівни, 22 жовтня 1983 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 10 квітня 2018 
року розгляд кримінального провадження за обви-
нуваченням Семенової Тетяни Вікторівни здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження 
(in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вік-
торівну в судове засідання на 23 квітня 2019 року о 
15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Чернов Володимир Ігорович, 12.07.1986 р. н., 
зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Васнецова, буд. 
266, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 19 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв. до каб. № 12 
СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області, який розташо-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Фон-
танна, буд. 87, до слідчого Городник І.М. для відкриття та озна-
йомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня Вам письмового повідомлення про підозру, обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№42017051290000021 від 21.03.2017, за ч.3 ст. 365-2 КК України 
у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL8N0989-GL8N01001
Короткий опис активів 
(майна) в лотах:

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами (із забез-
печенням): 79.1/18-КЛВ-08 від 28.03.2008,79.1/46-К-08 від 15.08.2008, 79.1/09-КЛВ-08 від 
25.02.2008, 79.1/49-КЛВ-08 від 21.08.2008,61/02-КЛТМ-07 від 06.11.2007, 22.1/79-КЛТ-08 від 
18.02.2008, 54.8/01-КЛВ-08 від 22.08.2008, 54.8/02-КЛВ-08  від 22.08.2008, 22.1/84-КЛТМ-07 
від 10.04.2007, 56.1/10-КЛТ-08 від 08.09.2008, 61/03-КЛВ-08 від 08.02.2008, 61/10-К-08 від 
22.07.2008, 79.1/52-КЛТ-07 від 20.12.2007, 79.1/36-КЛТ-08 від 02.07.2008, 48.1/01-КЛТ-07 
від 19.10.2007, 54/02-КЛТМ-07 від 31.05.2007, 44/01-КЛТ-08 від 16.01.2008, 44/01-О-08  від 
30.05.2008, 54/18-К-09 від 29.12.2009

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 14.05.2019
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42235-asset-sell-
id-195027 

У провадженні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/4604/17 за обвину-
ваченням Пастухова Андрія Олексійовича, 5 лис-
топада 1982 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Ан-
дрія Олексійовича в судове засідання на 18 квіт-
ня 2019 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносо-
ва, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 КВІТНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

5..10
1..6

12..17
4..9

9..14
3..8

12..17
4..9

5..10
1..6

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +5 +10
Житомирська +1 +6 +5 +10
Чернігівська +1 +6 +5 +10
Сумська +1 +6 +5 +10
Закарпатська +1 +6 +10 +15
Рівненська 0 +5 +5 +10
Львівська +1 +6 +5 +10
Івано-Франківська +1 +6 +4 +9
Волинська 0 +5 +5 +10
Хмельницька +1 +6 +6 +11
Чернівецька +1 +6 +7 +12
Тернопільська +1 +6 +5 +10
Вінницька +1 +6 +6 +11

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 +6 +6 +11
Кіровоградська +4 +9 +9 +14
Полтавська +3 +8 +9 +14
Дніпропетровська +4 +9 +11 +16
Одеська +4 +9 +10 +15
Миколаївська +4 +9 +11 +16
Херсонська +5 +10 +12 +17
Запорізька +5 +10 +12 +17
Харківська +4 +9 +11 +16
Донецька +4 +9 +12 +17
Луганська +4 +9 +12 +17
Крим +5 +10 +11 +16
Київ +3 +5 +8 +10

Укргiдрометцентр

Черкащина — Шевченків край. 
Але не тільки
Щороку сотні тисяч ту-

ристів заново відкри-
вають Черкащину, яку зна-
ли лише як край, де наро-
дився і похований Тарас 
Шевченко, як землю, тіс-
но пов’язану з іменем Бог-
дана Хмельницького, Васи-
ля Симоненка, багатьма ін-
шими видатними особис-
тостями. Однак, побувавши 
в цьому благословенному 
краю, кожен зрозуміє: тут 
оживає сама історія, поєд-
нуючись із яскравим і непо-
вторним сьогоденням. Лише 
раз відвідавши, сюди хо-
четься повертатися ще і ще. 

ЗЕМЛЯ, ЯКУ СХОДИ В 
ТАРАС... Навіть якщо ви 
багато читали про генія 
українського народу, по-
бувавши у Літератур-
но-меморіальному музеї 
Т.Г. Шевченка в селі Шев-
ченковому Звенигород-
ського району, ви відкриє-
те його для себе по-новому. 
Цей заклад — складова 
частина історико-культур-
ного заповідника «Батьків-
щина Шевченка», до якого 
входять також пам’ятки і 
пам’ятні місця в Моринцях, 
Вільшані, Будищі, де ми-
нуло дитинство Тараса. У 
Моринцях на відтвореному 
подвір’ї із садом та клунею 
біліє хата діда Шевченка 
та чумацька хата-музей, у 
якій і народився поет. 

А хіба не стиснеться сер-
це, коли заглянеш у відтво-
рену батьківську хату пое-
та, хату дяка, де малий Та-
рас навчався грамоти? Це 
вже у Шевченковому (ко-
лишній Кирилівці), де моги-
ла матері, де сам літератур-
но-меморіальний музей. 

У центрі села, на колиш-
ньому цвинтарі, — моги-
ла Григорія Шевченка — 
батька Тараса. У Будищі 
(одному з трьох сіл дитин-
ства Кобзаря, які об’єднав 
Національний заповідник 
«Батьківщина Тараса Шев-
ченка») добре зберігся ма-
єток пана Енгельгардта, в 
якого служив Тарас. А ще 
— три тисячолітні дуби, в 
одному з яких він ховав свої 
перші малюнки. 

Буваючи на Черкащині, 
не можна не відвідати Шев-
ченківський національний 
заповідник у Каневі. Непо-
далік від могили Шевченка 

— пам’ятний знак на місці 
самоспалення українського 
патріота з м. Калуша Олек-
си Гірника, якому присво-
єно звання Героя Украї-
ни (посмертно). До складу 
заповідника входять пер-
ший народний музей Шев-
ченка — «Тарасова світли-
ця»  та паркові комплекси. 
У національному заповід-
нику в Каневі ви зможете 
ознайомитись як із життє-
вим і творчим шляхом по-
ета, так і з історією станов-
лення української держав-
ності, поборником якої був 
Тарас Шевченко.

У ГЕТЬМАНСЬКІЙ 
СТОЛИЦІ. Відчути подих 
епохи часів Богдана Хмель-
ницького ви зможете в Чи-
гирині, побувавши в рези-
денції прославленого геть-
мана. Вона частина Наці-
онального історико-куль-
турного заповідника «Чи-
гирин», розташованого за 
70 кілометрів від Черкас. 
Хоч сама гетьманська рези-
денція й не збереглася, а всі 
споруди, які можна побачи-
ти в цій частині колишньо-
го полкового містечка, збу-
довано наново, тут дуже 
відчувається подих часу. 
Рік у рік резиденція Богда-
на Хмельницького розши-
рюється, викликаючи вели-
кий інте ре с і серед турис-
тів, і серед земляків видат-
ного українського гетьмана. 
Тут відтворено приміщен-
ня гетьманського будин-
ку, канцелярії Запорозько-
го Війська, козацької скарб-
ниці та куреня козацької 
охорони.

А за сім кілометрів від 
Чигирина ще одне знако-
ве місце для України — се-
ло Суботів, де розміщува-
лися будинки гетьмана та 
козацької старшини. За ча-
сів Богдана Хмельницько-

го Суботів був значним осе-
редком культури, оскіль-
ки у гетьмана була велика 
бібліотека. Тут за наказом, 
проектом та на кошти Бог-
дана Хмельницького 1653 
року розпочали будівни-
цтво Іллінської церкви, яка 
одночасно була і оборонною 
спорудою. У ній поховано 
сина гетьмана Тимоша, а 
1657 року і самого Богдана 
Хмельницького.

НА ГОСТИНИ ДО ТРИ-
ПІЛЬЦІВ. Відвідавши 
Тальнівський район, ви мо-
жете, ніби в машині часу, 
перенестися в четверте ти-
сячоліття до нашої ери. То-
ді тут проживало близьк о 
15 тисяч трипільців. Тут 
створено Державний істо-
рико-культурний заповід-
ник «Трипільська культу-
ра». Самі трипільські посе-
лення вражають розмірами 
— вони займають 450 гек-
тарів і розташовані не тіль-
ки в Легедзиному Тальнів-
ського району, де при запо-
віднику діє музей Трипіль-
ської культури, а й у Звени-
городському та Умансько-
му районах. Це найбільший 
у Східній Європі заповід-
ник, присвячений одній ар-
хеологічній культурі. Поба-
чите відтворені житла три-
пільців, можете потримати 
в руках артефакти, які ар-
хеологи знаходять під час 
розкопок, що тривають до-
сі. На території заповідника 
ентузіасти та науковці що-

літа проводять різні куль-
турно-історичні фестива-
лі, насамперед традицій-
ні «трипільські толоки», в 
яких може взяти участь ко-
жен охочий. 

До речі, в Тальному не 
оминіть нагоди побувати в 
мисливському палаці графа 
Шувалова. Це пам’ятка ар-
хітектури початку ХХ сто-
ліття, оточена англійським 
парком. Палац нагадує се-
редньовічний французький 
замок із двома вежами. 

МІСЦЯ СИЛИ ДОДА-
ЮТЬ СНАГИ. Наслухав-
шись розповідей про не-
звичайні місця сили, яких 
на Черкащині чимало, 
обов’яз ково завітайте до 
Головківки, що в Чигирин-
ському районі. У лісі біля 
мальовничого озера попий-
те води з цілющого джерела 
«Живун». Саме сюди при-
ходили козаки й гайдамаки 
напитися, полікувати рани. 
У цій воді велика кількість 
срібла. Біля джерела, яке 
ніколи не замерзає, стоїть 
невелика капличка, в якій 
проводять богослужіння. 

Тут також одне з трьох 
місць у світі, де на гранітно-
му камені є сліди стоп Ми-
коли Чудотворця та Бо-
жої Матері, а ще цілюще 
джерело — Долина Свято-
го Миколая в селі Коржо-
вий Кут Уманського райо-
ну. Цей камінь має чудодій-
ну силу, а в самій долині час 
від часу відбуваються по-
дії, яким одна назва — дива. 
Сюди приїжджають по зці-
лення, любов та дітей. 

А хто не чув про дуб Мак-
сима Залізняка біля хуто-
ра Буда у славетному Хо-
лодному Яру? Вік цього де-
рева близько 1100 років. Він 
входить до десятки найста-
ріших дубів Європи. І це не 
просто ботанічний релікт 
— цілі покоління українців 
вважають галявину, де він 
росте, місцем сили.

У Маріуполі 
очищають 
дно річок та моря 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ВЕСНЯНІ КЛОПОТИ. Із річки Кальчик у межах Маріупо-
ля водолази за минулі два тижні роботи підняли понад 8 ку-
бометрів пластикового сміття, нерідко трапляється скло, ко-
ріння дерев, старі автомобільні скати тощо. Найбільше подіб-
них знахідок виявили в річці за мостом на проспекті Металур-
гів, де сходяться ливневі каналізації. «Під водою перебувають 
два водолази: один працює, інший його страхує. Ще двоє ря-
тувальників на човні збирають сміття та упаковують у міш-
ки. Щодня збираємо 6-7 мішків відходів», — розповідає керів-
ник аварійно-рятувальної служби Маріупольської міської ра-
ди Олександр Татай. 

Протяжність річок Кальчик і Кальміус на території Маріупол я 
становить 33 кілометри. Потім водолази перейдуть на прибе-
режну смугу Азовського моря. 
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У лісівників на озброєнні — квадрокоптер 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. 
Для захисту лісів працівни-
ки держпідприємства «Ви-
ноградівський лісгосп», що 
на Закарпатті, одними з пер-
ших упроваджують безпі-
лотний літальний апарат — 
квадрокоптер. Придбавши, 
тут провели його тестуван-
ня. Він розвиває швидкість 

до 72 км/год. і може перебу-
вати у повітрі 30 хвилин. Су-
часна камера може зніма-
ти відео високої якості й ро-
бити серійну фотозйомку зі 
швидкістю 14 кадрів за се-
кунду. Це дає змогу розгле-
діти навіть найменші ознаки 
лісової пожежі й визначити її 
координати. Керування дро-
ном здійснюється у режимі 
онлайн через Wi-Fi за допо-
могою смартфона або план-

шета. Дальність управління 
безпілотником становить 7 
кілометрів.

— За допомогою квадро-
коптера можемо набагато 
швидше виявити лісову по-
жежу, її джерело й площу, а 
також координувати гасіння 
з мінімальними втратами, — 
сказав провідний інженер з 
охорони та захисту лісу цьо-
го підприємства Владислав 
Білак. 

Безпілотник може відстежу-
вати стан лісів, зокрема слугу-
вати для охорони лісу від неза-
конних рубок і браконьєрства, 
створення електрон них карт, 
а також проведення ревізій лі-
сових обходів.

Відомо, що безпілотники ви-
користовують для охорони лі-
сів у багатьох країнах. У США, 
Малайзії та Індонезії вони слу-
гують для захисту земель і біо-
видів, які там мешкають. 

Найкращі співаки 
«Поліської рапсодії» 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮНІ ТАЛАНТИ. Упродовж трьох днів у Шостці на Сумщині 
тривав VIII Всеукраїнський дитячий конкурс академічного спі-
ву «Поліська рапсодія». Цього року у творчому змаганні взя-
ли участь 50 юних вокалістів із семи областей України, а журі 
очолював соліст Національної опери України, народний артист, 
професор Олександр Дяченко.

Гран-прі конкурсу виборов представник Хмельницького Лю-
бомир Баранов, а дипломи першого ступеня, пам’ятні статует-
ки і цінні подарунки одержали Зарина Велиханова з Черкас, 
Валерія Опанасенко і Володимир Кравченко із Глухова Сум-
ської області, шосткинці Микола Рогожкін і Давид Зенченко. У 
межах фестивалю відбувся вечір вокальної музики, майстер-
клас заслуженої артистки України Олени Слєпцової, концерт 
солістів Національної опери. 

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Черкащини 
можна дізнатися в департаменті культури та взаємозв’язків з 
громадськістю Черкаської ОДА. 
Координати: 18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, 
тел. (0472) 37-33-66, факс 33-01-30. 
E-mail: cherculture@gmail.com. 

А також у департаменті регіонального розвитку (за тією са-
мою адресою), тел. 37-34-14, факс: 37-34-14. 
E-mail: info@drr-ck.gov.ua


