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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 9 липня 2019 року
USD 2560.2161 EUR 2871.2824 RUB 4.0085 / AU 369684.76 AG 3894.09 PT 211217.83 PD 402978.01

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Упевнений, що новий 

склад українського 
парламенту, який 

з’явиться зовсім скоро, 
повністю розв’яже руки 

для придушення 
корупції».

Бізнесу вчасно 
відшкодовують ПДВ 

ПОДАТКИ. За січень—червень 2019 року великий бізнес отри-
мав відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) майже на 63 
мільярди гривень, що на 17,4 мільярда більше, ніж за аналогічний 
період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників подат-
ків Державної фіскальної служби.

«За перше півріччя 2019 року платникам Офісу великих плат-
ників податків відшкодовано ПДВ розміром 62,9 мільярда гривень, 
що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2018-го (за 6 місяців 
2018 року відшкодовано 45,5 мільярда гривень)», — йдеться у по-
відомленні.

Частка великого бізнесу у відшкодуванні податку на додану вар-
тість в Україні загалом становить 75,1% загальної суми відшкоду-
вання (у 2018 році вона становила 70%), повідомляє Укрінформ.

Географія відшкодування податку платникам Офісу за 6 місяців 
2019 року така: Київ — 23,7 мільярда гривень, Запоріжжя — 14,7, Дні-
про — 12, Харків — 4,7, Одеса — 4,3, Львів — 3,5 мільярда гривень.

11,3 млн тонн 
зерна нового врожаю намолотили 

аграрії в усіх областях України. Ранні 
зернові та зернобобові зібрано  

з площі 3,4 млн га, або 35%  
до прогнозу 

АКТУАЛЬНО. «Урядовий кур’єр» цікавився, як відбувається 
оновлення шляхів у Житомирській, Вінницькій та Донецькій 
областях

Дорожня реформа,  
а не просто ремонт

Президент про політичну волю для боротьби з ганебним 
явищем та перезавантаження антикорупційної системи

3 5
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Серед країн-членів 
НАТО більшає 
прихильників вступу 
нашої держави до 
Альянсу

ІНТЕГРАЦІЯ

За два роки бездарного 
керівництва успішне 
підприємство на 
Миколаївщині довели  
до руйнації 
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’яСнЕння 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 
три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час 
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 

Так виглядає з висоти пташиного польоту реконструкція мостового переходу через річку Дністер у Жидачівському 
районі на Львівщині
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оголошення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та ма-
лих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 липня 2019 року:

Споживачі

Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище), 

коп./ кВт·год
2 клас (до 27,5 кВ), 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 203,864 40,773 244,637 243,790 48,758 292,548

2 Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

204,721 40,944 245,665 267,541 53,508 321,049

3 Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

194,372 38,874 233,246 210,995 42,199 253,194

4 Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

199,879 39,976 239,855 234,410 46,882 281,292

5* Комунально-побутові потреби релігійних  
організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6** Юридичні особи, які є власниками (балансоутри-
мувачами) майна, що використовується для ком-
пактного поселення внутрішньо переміщених осіб 
(містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздо-
ровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, 
пансіонатів, готелів тощо), в частині задоволен-
ня власних побутових потреб внутрішньо перемі-
щених осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).
Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП  
від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у т.ч. в 

сільській місцевості):
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 100  кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2.
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу,  
квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками  
(у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні 
або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу неза-
лежно від обсягів споживання електроенергії 75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загаль-
ним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної 
особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6.
Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується  
з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом  
обліку»)

75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі  
(роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного  
будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом  
140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, 
садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території,  
відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів 
відповідно до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 
№ 498 (зі змінами). За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення прово-
дяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби;

2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години
до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до
23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). 

При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу 
електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої 
електроенергії в цьому періоді. 

Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться 
за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники

Значення, 
грн/

МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 

на ринках електричної енергії для малих  
непобутових споживачів

1 699,34
постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177  
«Порядок формування цін на універсальні  

послуги» п.3.16

2 Тариф на універсальні послуги  
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 53,00

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 «Про 
встановлення тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

3 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 347,43

постанова НКРЕКП від 07.06.2019 № 954  
«Про встановлення тарифу на послуги з передачі 

електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»  
на II півріччя 2019 року»

4

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:
1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»: постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1835 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

   для 1 класу напруги 157,98
   для 2 класу напруги 557,24
2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

   для 1 класу напруги 166,55
   для 2 класу напруги 794,75
3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

   для 1 класу напруги 118,13
   для 2 класу напруги 463,44
4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834  

«Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ  

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

   для 1 класу напруги 63,06
   для 2 класу напруги 229,29

5
Прогнозована середня закупівельна ціна  

на електроенергію  
для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

1 480,23
постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177  

«Про затвердження Порядку формування цін  
на універсальні послуги»

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

Повідомлення про виникнення річної інформації 
емітента цінних паперів 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Повне найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська кондитерська 

фабрика «Стріла»
Код ЄДРПОУ:
00382295
Місцезнаходження:
14005, м. Чернігів, вулиця Комунальна, 2
Міжміській код, телефон/факс:
+38(0462)727-058
Електронна поштова адреса:
office@strela.cn.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емі-

тентом для розкриття інформації:
http://www.strela.cn.ua
Вид інформації:
Річна інформація за 2017 рік

ТЕКСТ
Загальними зборами ПрАТ «СТРІЛА» було прийнято рішення 

від 24.04.2018 року (протокол № 33) про попереднє схвалення 
вчинення значних правочинів на укладення деяких кредитних до-
говорів з метою отримання коштів.

Вартість активів ПрАТ «СТРІЛА», за даними останньої річної 
фінансової звітності, складає 22 011 тис. грн.

Співвідношення граничної вартості правочину до вартості ак-
тивів ПрАТ «СТРІЛА» за даними останньої річної фінансової звіт-
ності не перевищує 25%.

ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність.
Генеральний директор
ПрАТ «СТРІЛА»                                                 О. І. Туманова

В провадженні Галицького районного суду міста Львова 
перебуває справа за позовом Кузьми Ольги Дем’янівни до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердана», тре-
тя особа Хомин Степан Васильович про стягнення додатко-
вих витрат на лікування.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердана» ви-
кликається як відповідач в судове засідання.

Повідомляємо, що судове засідання по даній справі при-
значено на 19.07.2019 року о 09 годині 30 хвилин у при-
міщенні Галицького районного суду м. Львова за адре-
сою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб. 10. Явка учасників 
обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за їх відсутності на підставі наявних в матері-
алах справи доказів.

Суддя І. Р. Волоско

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: G22N04964, G22N04967,G22N04969-G22N04973
Короткий опис активів (майна)  
в лотах

Нежитлова нерухомість за адресами:
- м. Ужгород, вул. Заньковецької, 66-Е та основні засоби 28 шт.
- м. Миколаїв, вул. Шевченка, 50/1 та основні засоби 25 шт.
- м. Львів, вул. Тобілевича І., 9, кв. 15 та основні засоби 2 шт.
- Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Трубників, 43 та основні засоби 20 шт.
- Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 65 та основні  
засоби 8 шт.
- Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна (Леніна), 107/3 та основні  
засоби 30 шт.
- м. Київ, вул. В. Порика, 13 та основні засоби 52 шт.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

22.07.2019

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 лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
43232-asset-sell-id-204046

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область,  

смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вадима Вікторовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Фролова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.07.2019 року о 16-00 год. в 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 ново-
го судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошово-
го стягнення в порядку передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської 

області знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлів-
ни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинуваче-
на Богомолова В. М. зареєстрована за адресою: Харківська 
область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка 
(Леніна), 28, кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський 
міський суд Харківської області викликає Богомолову Ва-
лентину Михайлівну у судове засідання, яке відбудеться 24 
липня 2019 року о 09 год. 30 хв. в залі Чугуївського міського 
суду Харківської області, що розташований за адресою: Хар-
ківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. Справа розглядати-
меться суддею Гуменним З. І. 

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: GL3N04447-GL3N04514(69 лотів); GL8N04444
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

21.08.2019                                  

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43220-asset-sell-id-203929, 
43229-asset-sell-id-20402

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: GL3N04529-GL3N04608 (78 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

22.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43268-asset-sell-id-204129

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: GL32N05929-GL32N05938;  
GL32N06284-GL32N06295; GL3N06296

Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби, кредити

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

26.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43244-asset-sell-id-204082,  
43274-asset-sell-id-204135, 43239-asset-sell-id-204072

Жовківський районний суд Львівської області викликає Азаро-
ву Тетяну Михайлівну в судове засідання як обвинувачену, яке від-
будеться 25.07.2019 року о 10.35 год. в приміщенні Жовківсько-
го районного суду Львівської області, яке знаходиться у м. Жовк-
ві на вул. Гагаріна, 3 «а» (головуючий суддя Мікула В. Є., каб. № 8). 
Буде розглядатись кримінальна справа № 446/1917/16-к щодо об-
винуваченої Азарової Тетяни Михайлівни у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191,  
ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, З1) знаходиться криміналь-
не провадження за обвинуваченням Шашкіна Костянтина Валерійовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, який викликається для участі у розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 11 липня 2019 року о 16.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 19, 25. 

Суддя О. Г. Васильченко

ТОВ «БЕЛУКРТЕП», 

ЄДРПОУ 41600558, повідомляє 

про зменшення статутного 

капіталу на суму 7995000,00 грн. 

Після зменшення затверджено 

розмір статутного капіталу 

в сумі 5000,00 грн.

Відкрито спадщину після смер-
ті 20.02.2019 р. Андреєвої Євге-
нії Андріївни, 08.07.1997 р.н., ви-
кликаються спадкоємці. Приват-
ний нотаріус Київського місько-
го нотаріального округу О. Г. Ша-
баніна, б-р Т. Шевченка, буд. 31,  
кв. 3, м. Київ.
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Як Чернівці торгували  
і розважалися
СВЯТО В МІСТІ. Минулими вихідними на Буковині відбувся 
Петрівський ярмарок

Іванна КУРОВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра»

На сцену внесли прапори 
України, Чернівців і штан-

дарт Петрівського ярмарку 
(який проводять тут з 1786 ро-
ку!), що й стало сигналом до по-
чатку свята у місті. Засурми-
ли труби, заграли скрипалі й 
закружляла в танці молодь. 
Та чому лише молодь, і стар-
ші пританцьовували доволі ак-
тивно! Думаєте, ярмарок — це 
тільки місце зустрічі продав-
ців із покупцями? Помиляєте-
ся. Сюди приходять поспілку-
ватися, дізнатися новини, поди-
витися, як минуле трансфор-
мується в сьогоденні, та й про-
сто зануритися в неймовірний 
феєрверк емоцій.

Цього року на відкриття свя-
та завітали не тільки майбут-
ні першокласники Петрики та 
Павлики: прийшов привітати 
жителів міста й гостей Нестор 
літописець, а головні ворота 
охороняли лицарі у справжніх 
обладунках. Тільки, правду ка-
жучи, суворими вони ставали, 
коли до воріт підходили воро-
ги, а гостям усміхалися, навіть 
давали потримати свої мечі й 
щити, а все заради… вдалої фо-
тографії. Поруч з ними дівча-
та ворожили на рунах, а трохи 
далі можна було оглянути ре-
тро-машини. Також на ярмар-
ку проводили майстер-класи, 
влаштовували концерти, бла-
годійні акції, готували італій-
ську пасту, пригощали й торгу-
вали шоколадом. Якщо колись 
на Петрівський ярмарок при-
водили на продаж худобу, то 
нині ґазди й ґаздині пропонува-

ли мед і медовуху, вино й сири, 
хліб і кондитерські вироби, сук-
ні, сорочки й багато чого іншого.

Розмаїття розваг! Але най-
більше запам’яталася не мис-
тецька світлиця «Місце зустрі-
чі», а неймовірне байк-шоу з 
нареченими. До блиску начи-

щені байки, на вигляд бруталь-
ні хлопці, поруч з якими — тен-
дітні дівчата у весільних сук-
нях. Здається, такий симбіоз не 
можливий, а подивившись на 
них, розумієш: прекрасна пара! 
Ось тоді мимоволі замислюєш-
ся, як у світі поєднується чорне 

і біле, інь і ян, ніч і день. Так, го-
ді філософського настрою! Час 
продовжувати подорож.

Ярмарок  ярмарком, а коли 
хочеться чогось екстремальні-
шого, тут можна було знайти й 
таке. Нині Чернівці відкрива-
ють для прихильників незви-
чайного дренажні тунелі. Їх по-
будували фахівці Київметро-
буду, про що свідчить напис над 
їх входом. Просто так потрапи-
ти сюди неможливо, тільки у 
складі групи й у супроводі екс-
курсовода. Одразу скажу: як-
що зберетеся в тунелі, вдягай-
те зручний одяг, а каску з ліх-
тарем, рукавиці та гумові чобо-
ти вам дадуть — правда, не за-
вжди за розміром. Вирушаючи 
в цю подорож, потрібно знати: 
зробиш перший крок у тунель 
— вийдеш тільки з іншого боку, 
адже залізні ворота одразу за-
криваються. 

Цю дренажну систему збу-
дували для відведення ґрун-
тових вод з центральної части-
ни міста. Нині з 58 свердловин 
функціонують тільки 15, саме 
через них стікає в тунель во-
да. Він проходить під колиш-
ньою резиденцією чернівець-
ких митрополитів і тягнеться 
від вулиці Нахімова до Сагай-
дачного. Колись у тунелі, який 
пролягає на глибині 40 метрів, 
провели електрику й прокла-
ли рейки для вагонеток. Весь 
маршрут проходить по воді, на 
бетонних стінах — чудернаць-
кої форми сталагміти.

Протяжність тунелю 1210 
метрів, висота — трохи більш 
ніж 2 метри, тому одразу по-
трібно налаштуватися на до-
вгу дорогу у світлі ліхтари-
ка. Хвилин через 10—15 до-
ведеться піднятися 14-метро-
вою залізною драбиною, яка 
поєднує різні рівні тунелю. 
Спершу здається, що це над-
то складно, по ній неможливо 
піднятися, але поступово це 
вдається. 

Мандруючи тунелем, у 
якийсь момент здається, що 
ти потрапив на зйомки філь-
му «Чужий» і ось-ось на тебе 
вискочить Воно. Але не хви-
люйтеся, кореспондент «УК» 
перевірив: нікого в тунелі не-
має, він абсолютно безпечний. 

Львівські канікули юних 
художників 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПОДОРОЖ. Крехівський монастир, Жовківський замок та най-
відоміші храми Львова — далеко не повний перелік екскурсій, які 
були організовані для 16 учнів художніх шкіл та художніх відділень 
шкіл мистецтв Кремінної та Сватового під час подорожі. Діти навіть 
подивилися виставу в Національному академічному українському 
драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Юні представники 
Луганщини зустрілися з представниками місцевого осередку гро-
мадської організації «Пласт» та взяли участь у квесті. І тепер ка-
жуть, що свої враження від подорожі відобразять у художніх ро-
ботах.  Подорож організував молодіжний рух «Здорова Україна», 
львівська Асоціація платників податків України, а також приватні 
структури Львівської області і благодійники.

цвк іНформує

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичу-
вального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ 

УКРАЇНИ»
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 00047728.
Банк отримувача: АБ «Укргазбанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 320478.
Рахунок отримувача: 26418000000003.

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичу-
вального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «СИЛА ПРАВА».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33443242.
Банк отримувача: АТ «РВС БАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 339072.
Рахунок отримувача: 26414032584001.

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичу-
вального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «ПАТРІОТ».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33443939.
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322313.
Рахунок отримувача: 26414010000003.

Як і колись, ярмарок відкривають музики

Мамо, а я байкера люблю і за нього заміж іду

Яка цікава машинка, а можна її забрати додому?

Надійні охоронці ярмарку
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