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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 16 серпня 2019 року
USD 2532.1651 EUR 2823.3641 RUB 3.8430 / AU 384294.04 AG 4333.80 PT 215486.25 PD 363112.48

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІЛЬЯМ ТЕЙЛОР:
«Санкції мають вплив. 

Вони тривають 
значно довше, ніж 

прогнозували та 
уявляли Путін  

і його команда. 
Вони впливають 

і на російську 
економіку, і на 

конкретних 
людей».

Збирання ранніх 
зернових близьке  
до фіналу  

ЖНИВА-2019. Збирання ранніх зернових та зернобобових куль-
тур на площі 9,8 млн га, або 98% прогнозу, провели вітчизняні агра-
рії. Намолочено 38,3 млн тонн зерна нового врожаю. Середня вро-
жайність становила 39,1 ц/га. Зібрано: пшениці — 28,1 млн тонн з 
площі 6,7 млн га, або 99% прогнозу, за врожайності 41,8 ц/га; ячме-
ню — 9 млн тонн з площі 2,58 млн га, або 99% прогнозу, за врожай-
ності 34,9 ц/га; жита — 310 тис. тонн з площі 112 тис. га, або 96% 
прогнозу, за врожайності 27,7 ц/га; вівса — 366 тис. тонн з площі 
147 тис. га, або 81% прогнозу, за врожайності 24,9 ц/га; гороху — 
583 тис. тонн з площі 257 тис. га, або 100% прогнозу, за врожай-
ності 22,7 ц/га. Ріпаку намолочено 3,1 млн тонн на площі 1,25 млн 
га, або 99% прогнозу, повідомляє пресслужба Мінагрополітики. 

Найбільший вал зерна намолочено в Одеській — 3,1 млн тонн, 
Запорізькій — 3 млн тонн, Харківській — 2,8 млн тонн, Дніпропе-
тровській — 2,7 млн тонн, Миколаївській областях — 2,6 млн тонн.

4,6%
становило зростання реального ВВП  

у другому кварталі 2019 року в річному 
вираженні порівняно з аналогічним 

торішнім періодом  
НАШІ ТРАДИЦІЇ. Гуцульська овеча бринза завойовує  
ринки Євросоюзу

Біле золото Карпат 
оцінили європейці

Тимчасовий повірений у справах США в Україні про те,  
що лише Кремль може зупинити війну на Донбасі 

3 6
ДОКУМЕНТИ

Тренер наймолодшого чемпіона 
зі стрибків у воду Олексія 
Середи Тетяна Погребна: 
«Олексій і досі не усвідомлює, 
що він феномен»

ДОСЯГНЕННЯ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про Єдиний 
державний реєстр 
ветеранів війни»
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Три міста — три унікальні проєкти
ПОСТУП. Острог, Гоща й Вараш на Рівненщині стали переможцями Всеукраїнського конкурсу 
«Малі міста — великі враження»

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Погортати сторінки стародру-
ків на моніторі, переглянути 

електронні версії десяти найцін-
ніших книжок-експонатів Му-

зею книги та друкарства у ста-
родавньому Острозі та за допо-
могою відеопроєкції дізнатися 
історію Луцької надбрамної ве-
жі, в якій розміщено музей, — 
усе це вже незабаром у проєк-
ті «Інтерактивний музей старо-

друків». Саме він став перемож-
цем цьогорічного конкурсу Мі-
ністерства культури «Малі міс-
та — великі враження», на впро-
вадження проєктів якого уряд 
спрямував 50 мільйонів гривень. 
Щойно з’явилося розпоряджен-

ня Кабінету Міністрів №535-р, 
як невтомні остріжці презенту-
вали своє дітище громадськос-
ті. «За чотири найближчі місяці 
переплануємо експозицію, а ви-
ставкову залу першого поверху 
перетворимо на культурний хаб: 

звісно, з урахуванням особли-
востей Луцької вежі ХV сто-
ліття й потреб людей з інвалід-
ністю, — розповідає співавтор 
проєкту завідувачка Му-
зею книги та друкарства 
Світлана Позіховська. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ (ЗУТ)
Україна
Другий Проект з передачі електроенергії
Кредит №: 8462-UA
Назва Пакета: Реконструкція підстанцій Західної ЕС
Ідентифікаційний №: UE/1C
Україна отримала фінансування від Світового Банку на покриття ви-

трат за Другим Проектом з передачі електроенергії, та планується, що 
частина даного кредиту буде використана на здійснення платежів за 
контрактами «Реконструкція підстанцій Західної ЕС» (Пакет UE/1C).

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» запрошує правоможних Учасників торгів надсилати запе-
чатані тендерні пропозиції на реконструкцію Об’єктів:

• Лот 1 — «Реконструкція ПС 330 кВ «Рівне», ПС 220 кВ «Калуш»
• Лот 2 — «Реконструкція ПС 330 кВ «Івано-Франківськ», ПС 330 кВ 

«Богородчани»
• Лот 3 — «Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель», ПС 220 кВ «Борис-

лав»
Учасники торгів можуть подавати свої пропозиції за одним або кіль-

кома контрактами, як це визначено у тендерній документації. Учасни-
кам, що бажають запропонувати знижки у випадку присудження біль-
ше одного контракту, дозволяється це зробити за умови, що такі зниж-
ки зазначені у Формі Тендерної пропозиції. 

Торги будуть проходити відповідно до процедури Міжнародних Кон-
курсних Торгів, що визначена у Керівництві Світового Банку: Закупівлі 
Товарів, Робіт та Неконсультативних Послуг за кредитами та грантами 
МБРР та МАР Позичальниками Світового Банку, Січень 2011 (зі зміна-
ми Липень 2014) («Керівництво із закупівель»), та відкриті для всіх пра-
воможних Учасників торгів, як зазначено у Керівництві із закупівель. 
Також дивіться статті 1.6 та 1.7, що визначають політику Світового Бан-
ку з конфлікту інтересів.  

Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додаткову 
інформацію від НЕК «Укренерго»

п. Лисих В.В.,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement _ office@ua.energy
тел.: +38 044 238 30 14
п. Садовець О.В.,
Провідний інженер відділу організації міжнародних закупівель
procurement _ office@ua.energy  
тел.: +38 044 238 31 35
та вивчити тендерну документацію протягом робочого часу (08.00 — 

17.00, за київським часом) за адресою, зазначеною нижче.
Повний комплект документації для торгів англійською та україн-

ською мовами може бути придбаний зацікавленими Учасниками за 
умови подачі письмової заяви та оплати грошового внеску в розмірі 
200 (двісті) доларів США, що не відшкодовується, або еквівалента у 
гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, 
в тому числі банків кореспондентів, які повинен сплатити Учасник тор-
гів при здійсненні платежу; Учасник самостійно розраховує розмір всіх 
банківських комісій; у випадку отримання Замовником суми менш ніж 
200 доларів США вона буде повернута платнику).

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок За-
мовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: Приватне акціонерне товариство «Національна енерге-

тична компанія «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: AT «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
П/р 26002050066033
MФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA
Номер рахунку банку-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 23
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: Приватне акціонерне товариство «Національна енерге-

тична компанія «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Cимона Петлюри, 25
П/р UA113004650000026006303813715
АТ «Ощадбанк»
MФО 300465
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації «Реконструкція підстанцій Західної ЕС», Пакет UE/1С Дру-
гого Проекту з передачі електроенергії».

Документація буде надіслана кур’єрською службою.
Тендерні пропозиції мають бути доставлені за адресою, вказаною 

нижче, не пізніше ніж 10:00 за київським часом 14.11.2019. Електрон на 
подача тендерних пропозицій не дозволяється. Тендерні пропозиції, що 
надійшли із запізненням, будуть відхилені. Тендерні пропозиції будуть 
розкриті у присутності представників Учасників торгів, які матимуть ба-
жання бути присутніми, за адресою, зазначеною нижче, о 10:00 за ки-
ївським часом 14.11.2019.  

Всі тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням 
тендерної пропозиції у розмірі 350 000,00 дол. США (для Лота 1), 
250 000,00 дол. США (для Лота 2) та 200 000,00 дол. США (для Лота 3) 
або у еквіваленті вільно конвертованої валюти.

Адреса, що згадується вище: 
НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Каб. 450
п. Лисих В.В.
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
тел: +38 044 238 30 14
Вебсайт: www.ua.energy 

Оголошення № 286/5/5233-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах 

України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах па-

йової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. Міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх 

кількість: 
лот 1 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 — м. Вінниця, до 17 квар-

тир; лот 3 — м. Львів, до 14 квартир; лот 4 — м. Одеса, до 31 квартири; 
лот 5 — м. Рівне, до 10 квартир; лот 6 — м. Хмельницький, до 10 квартир; 
лот 7 — м. Миколаїв, до 21 квартири; лот 8 — м. Дніпро, до 22 квартир; 
лот 9 — м. Володимир-Волинський Волинської області, до 20 квартир; 
лот 10 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 30 квартир.

2.3. Термін передачі квартир: до 25.10.2019.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація 

про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна 
комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкур-
су, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/4714-НЕР у га-
зеті «Урядовий кур’єр» від 18.07.2019 № 135 (6498).

4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 09.08.2019;
4.2. Конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. Лот 1 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 — м. Вінниця, до  

17 квартир; лот 4 — м. Одеса, до 31 квартири; лот 6 — м. Хмельницький,  
до 10 квартир; лот 8 — м. Дніпро, до 22 квартир; лот 9 — м. Володимир-Во-
линський Волинської області, до 20 квартир — оскільки подано для участі  
у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. Лот 10 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до  
30 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. Лот 5 — м. Рівне, до 10 квартир — у зв’язку з допущенням до 
оцінки конкурсних пропозицій менше ніж двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 3 — м. Львів, до 14 квартир:
Пропозиція 14.3. ТзОВ «ІНТЕРМІСЬКБУД-2», предмет закупівлі:  

14 квартир у м. Львів, смт Брюховичі (Шевченківський район, місто 
Львів), вул. Лікарська, буд. 12/1 — 2 квартири, буд. 12/2 — 2 квартири, 
буд. 12/4 — 2 квартири, буд. 12/5 — 2 квартири, буд. 12/7 — 2 квартири, 
буд. 12/8 — 2 квартири, буд. 12-Г — 2 квартири.

Лот 7 — м. Миколаїв, до 21 квартири:
Пропозиція 4.7. ТОВ «ПАРАДІЗ-ПЛЮС», предмет закупівлі: 21 квартира 

у м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, буд. 2-Д.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/362/2019 відносно Филиппова 
С.А. та Ісаєва С.В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготов-
че судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 23.08.2019 року о 09:00 год. у приміщенні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя В.В. Бугіль

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛАЙФ КА-
ПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 35059990, повідомляє, що 25 липня 2019 року від-
булося засідання Наглядової Ради, на якому було вирішено наступні питання:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ЗАПРОПОНУВАЛИ — прийняти рішення про при-
пинення ТОВАРИСТВОМ страхової діяльності та подати до Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за-
яву про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з на-
дання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних папе-
рів), у частині проведення добровільного страхування життя, що видана від-
повідно до розпорядження Держфінпослуг № 7375 від 31.05.2007 року.

ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ НЕ НАДІЙШЛО.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» — 100,00% голосів; «ПРОТИ» та 

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів.
ВИРІШИЛИ: Припинити страхову діяльність та подати до Національної ко-

місії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
заяву про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з на-
дання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних папе-
рів), у частині проведення добровільного страхування життя, що видана від-
повідно до розпорядження Держфінпослуг № 7375 від 31.05.2007 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ЗАПРОПОНУВАЛИ — подати заяву про виключен-
ня ТОВАРИСТВА з реєстру фінансових установ, відповідно до вимог РОЗПО-
РЯДЖЕННЯ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Укра-
їни «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових уста-
нов» від 28.03.2003 року № 41.

ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ НЕ НАДІЙШЛО.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» — 100,00% голосів; «ПРОТИ» та 

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів.
ВИРІШИЛИ: Подати заяву про виключення ТОВАРИСТВА з реєстру фінан-

сових установ.

Повістка про виклик
Хворостян Олександр Олександрович, 18.12.1970 р.н., відповідно до 

вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися як підо-
зрюваному 20 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв. до Управління про-
цесуального керівництва досудовими розслідуваннями криміналь-
них правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, 
Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Укра-
їнки, 26а, каб. 702 (тел. 596-70-21) для допиту та проведення інших 
процесуальних дій за Вашою участю у кримінальному провадженні  
№ 42019000000000999 за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 3 ст. 149, ч. 1 
ст. 304, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України.

Запрошується Жутовский Вадим

19.09.2019 р. об 11-30 годині на слухання до суду у сімейних 

справах за адресою: м. Рішон-ле-Ціон, вул. Ісраель Галілі, 15. 

При неявці заявник матиме право запросити рішення без вашої 

присутності. 

Тел. +972 50-2007460.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як обвинуваче-
ного Степанова Валерія Володимировича, 07.04.1960 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, буд. 
15), для участі у кримінальному провадженні №750/8058/16-к по обви-
нуваченню Степанова Валерія Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 20 серпня 2019 року о 14 год. 00 год. 
під головуванням судді Кулініча Ю.П. у приміщенні суду за адресою:  
м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 209.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
в аспірантуру

В очну денну аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія 
(14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гі-
некологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.07 Онкологія, 
14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психі-
атрія, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та 
інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика — сімейна медицина, 
14.02.03 Соціальна медицина, 14.03.08 Імунологія та алергологія); 228 
Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

В очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 221 Стоматологія 
(14.01.22 Стоматологія); 222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гіне-
кологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.04 Серцево-судинна хірургія, 14.01.06 
Урологія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.11 Кардіологія, 14.01.13 Ін-
фекційні хвороби, 14.01.18 Офтальмологія, 14.01.19 Оториноларинго-
логія, 14.01.21 Травматологія та ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та 
інтенсивна терапія, 14.01.31 Гематологія та трансфузіологія, 14.02.03 
Соціальна медицина, 14.03.02 Патологічна анатомія); 228 Педіатрія 
(14.01.10 Педіатрія).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я рек-
тора, особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою (2 шт.), копія 
диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліс-
та, копія трудової книжки, характеристика з місця роботи, автобіогра-
фія, медична довідка (форма 086/о); копія паспорта (стор. 2,3,11), ко-
пія ідентифікаційного коду, реферат за спеціальністю та перелік опу-
блікованих наукових праць (ксерокопії). 

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО імені 
П. Л. Шупика, відділ аспірантури та клінічної ординатури (к. 404, 405). 

Прийом документів: 19 серпня — 6 вересня 2019 р. о 10-00 — 13-00; 
14-00 — 16-00.

Харківський апеляційний суд викликає Губіна Владислава Валерійо-
вича, 12.08.1974 року народження, на 12.00 годину 28 листопада 2019 
року для участі в розгляді апеляційних скарг прокурора та захисника 
Кундіуса І.В. на вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харко-
ва від 13 квітня 2018 року відносно Губіна Владислава Валерійовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляцій-
ного суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий поверх, 
зала судових засідань №16).

Суддя І.Б. Савченко

Повістка про виклик
Мамченко Сергій Валентинович, 03.05.1959 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України, Вам необхідно з’явитися як підозрюваному 20 серпня 2019 ро-
ку о 15 год. 00 хв. до Управління процесуального керівництва досудовими розслі-
дуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих те-
риторіях, Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 
26а, каб. 702 (тел. 596-70-21), для  допиту та проведення інших процесуальних дій 
за Вашою участю  у кримінальному провадженні № 42019000000000999 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 258-4, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України.

Втрачене посвідчення 

№ ВС00701 працівника Вер-

ховного Суду, видане на ім’я 

Кучерявенка Вадима Вікто-

ровича, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про 
право власності для про-
гулянкових суден №ПП 
003176, видане Державною 
інспекцією України з безпе-
ки на морському та річково-
му транспорті, м. Київ, бланк 
ДР №15 під №УПС-2091 від 
16.07.2014 року на ім’я Лог-
він Юрій Іванович, 

вважати недійсним.

Харківський апеляційний суд викликає Йлдирим Сервета (Yildirim 
Servet), 01.01.1988 року народження, на 10.00 годину 3 жовтня 2019 
року для участі в розгляді апеляційної скарги захисника Ярмака С.В. на 
вирок Київського районного суду м. Харкова від 28 листопада 2018 ро-
ку відносно Йлдирим Сервета (Yildirim Servet).

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляцій-
ного суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий поверх, 
зала судових засідань № 19).

Суддя М.Є. Савенко



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 72 118

Загальний тираж за серпень 321 276

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

20..25
10..15

23..28
13..18

21..26
11..16

23..28
13..18

19..24
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

о
го

л
о

ш
е

н
н

я

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
ваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце про-
живання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальмі-
уське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження в кримінальному провадженні, вне-
сеному до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа  
№ 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В.І. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 03.09.2019 року о 10-45 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В.І. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л., судді Курдю-
ков В.М., Новікова Н.В.

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: GL4N08183-GL3N08312(120 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:

27.09.2019

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/43998-asset-sell-id-211542

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: GL22N010224,GL22N010552-GL22N010558
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість та основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

05.09.2019

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/44021-asset-sell-id-211766

Повістка про виклик
Потерпілому Гавенку Віталію Олександровичу, 11 червня 1979 р.н.,  

що проживає за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, кв. 129, 
необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 29.08.2019 
року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття потерпілого передбачені 
статтями 139, 325 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. на Арабат-
ській стрілці на Херсонщині 
створено місця для купання 
людей з інвалідністю на віз-
ках. на центральному пля-
жі села Щасливцеве відкри-
то чотири такі місця. За ко-
шти підприємців зроблено 
дерев’яні настили та спеці-
альні перевдягальні, заку-
плено чотири візки-амфібії, 
на яких можна купатися в 
морі. Два такі візки встанов-
лено на центральному пляжі 
с. Щасливцеве, два — непо-
далік. 

Раніше людям з особли-
вими потребами доводило-
ся докладати чимало зусиль, 
щоб потрапити в море: вони 
на візках під’їжджали до са-
мої лінії води, потім з допо-
могою здорових пересідали 
на надувні матраци. Так са-
мо складно було й вийти на 
берег. Відтепер людям на віз-
ках з ініціативи Щасливцев-
ської сільської ради забезпе-
чили зручні умови. Сільрада 
планує зробити доступними 
пляжі для людей з інвалідніс-
тю на візках й у селі генічесь-
ка гірка — там, де зазвичай 
найбільша кількість відпочи-
вальників.

Гіди сприяють туристській привабливості міста
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ.  У Вінниці розпо-
чала роботу школа гіда, в якій 
протягом п’яти днів 30 учасни-
ків пройдуть цикл тренінгів, лек-
цій, майстер-класів із методики 
підготовки та апробації турист-
ських маршрутів, історії міста та 
основ підприємництва.  Проєкт 
має на меті підвищення кваліфі-
кації гідів і створення унікальної 

туристської пропозиції. А впро-
ваджує його громадська орга-
нізація «Вінницьке історичне то-
вариство» за підтримки міської 
ради у партнерстві з іншими ор-
ганізаціми.

«Ми знайшли людей і гото-
ві їх мотивувати займатися екс-
курсійною справою. У них є ці-
каві ідеї, які спробуємо допо-
могти  реалізувати. Підготовка 
передбачає теоретичне і прак-
тичне навчання», — зазначи-

ла доктор історичних наук  ке-
рівник проєкту  Тетяна Кароє-
ва. лектори — місцеві істори-
ки, маркетологи, гіди-практики 
зі львова, одеси та інших міст. 
Першого дня занять до школи 
завітав   екскурсовод зі льво-
ва Петро Радковець. «я виріс в 
історичній частині міста, і його 
історія — це частина мене. Ту-
ристи хочуть бачити автентику і 
справжність міста, в яке приїха-
ли», — сказав він.

У вересні цього року в ме-
жах проєкту буде організовано 
Майстерню міських екскурсій, у 
якій учасники розроблятимуть 
унікальні екскурсійні маршру-
ти для формування туристської 
привабливості міста. А завер-
шальним етапом стане акреди-
тація. Учасники школи вінниць-
кого гіда презентують портфо-
ліо фаховій акредитаційній ко-
місії й у разі схвалення отрима-
ють рекомендаційні бейджі. 

Над Боржавськими 
полонинами літали 
параплани 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСТРИМ. неймовірно видовищні змагання за Кубок Карпат 
відбулися на Боржавських полонинах, що простяглися пасмом на 
десятки кілометрів у Закарпатській області. гірський хребет Бор-
жава роками вабить парапланеристів.

на Кубок-2019 їх з’їхалося майже 70 із кількох країн. Більшість 
уже давно знайомі між собою, щороку беруть участь у змаганнях, 
що проходять на Закарпатті. Поряд з учасниками, що змагалися в 
заліковій групі, були й такі, котрі приїхали політати для власного за-
доволення. Усіх єднає спільне захоплення — підкорення неба.

Цьогоріч у перебіг змагань внесла корективи погода. однак за-
лікові очки учасники змогли набрати. Польоти над Боржавою вко-
тре підтвердили рекреаційно-туристську цінність цього гірського 
пасма Карпат. Імовірне розміщення тут вітрових електростанцій 

може раз і назавжди зробити недоступною унікальну і якнайкра-
ще придатну для парапланеризму місцевість для шанувальників 
цього екстремального виду спорту, яких, проте, багато. Про це 
не втомлювалися говорити учасники, що ділилися думками з чис-
ленними глядачами, які спостерігали за польотами.
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ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТяХ УКРAЇнИ 
нA 17 СеРПня

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +20 +25 Черкаська +10 +15 +20 +25

Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +11 +16 +21 +26
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +20 +25 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +8 +13 +19 +24 Миколаївська +13 +18 +23 +28
Львівськая +8 +13 +19 +24 Херсонська +13 +18 +23 +28
Івано-Франківська +8 +13 +19 +24 Запорізька +13 +18 +23 +28
Волинська +8 +13 +19 +24 Харківська +13 +18 +23 +28
Хмельницька +9 +14 +19 +24 Донецька +13 +18 +23 +28
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +13 +18 +23 +28
Тернопільська +8 +13 +19 +24 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +10 +15 +20 +25 Київ +13 +15  +22 +24

Укргiдрометцентр

Головною нагородою для переможців Кубка Карпат  
з парапланеризму були не дипломи і кубки, а можливість 
злетіти над землею і неймовірним гірським масивом

До моря — на візках
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