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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ОРЖЕЛЬ
«Уряд і Нафтогаз готові 

докласти всіх зусиль, 
щоб найближчими 

місяцями створити 
справді незалежного 

оператора ГТС 
відповідно  

до вимог європейського 
законодавства».

ПАРЄ й надалі 
розслідуватиме теракт  

МН17. Доповідача з моніторингу розслідування й притягнення 
до відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу МН17 
призначить ПАРЄ на початку жовтня. Про це заявила голова ко-
мітету ПАРЄ з правових питань та прав людини Порхідур Сун-
на Аверсдоттір, яка представляє Ісландію. Вона розраховує на 
участь у подальшому процесі розслідування й обміняного 7 ве-
ресня Росією й Україною учасника збиття літака рейсу МН17 Во-
лодимира Цемаха. Він має бути доступним для нідерландської 
влади. «Те, що Україна дозволила Цемаху виїхати в Росію, не 
означає, що він більше не співпрацюватиме у слідстві щодо цієї 
жахливої події», — цитує Укрінформ слова члена ПАРЄ.

Натомість член правління фонду «Авіакатастрофа» Піт Плуг, 
який у теракті втратив брата, невістку й племінника, небезпід-
ставно вважає: отримавши Цемаха, Росія триматиме підозрю-
ваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та су-
дового розгляду. «Це більше, ніж відсутність співпраці у розслі-
дуванні. Це свідоме протистояння слідству», — прокоментував 
він порушення РФ резолюції Радбезу ООН №2166. 

99,7%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 

2019 року щодо липня 

ФІНАНСИ. Президент, уряд і Нацбанк переконані,  
що у 2019—2020 роках є всі передумови для значного 
зниження ставок за кредитами для населення й бізнесу

Такі жадані низькі 
відсотки

Міністр енергетики та захисту довкілля про нову 
узгоджену із західними партнерами модель анбандлінгу
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Держава відновила 
контроль  
за дотриманням 
законодавства  
про працю

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Ковальський фестиваль на 
честь Петра Федоряки, який 
не повернувся з російсько-
української війни, має свої 
традиції
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Учитися, творити, активно жити!
НАРЕШТІ ВДОМА. Саме такі бажання висловлюють щойно звільнені  бранці Кремля  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Слова величезної подяки за 
підтримку й порятунок насам
перед пролунали з вуст україн
ського режисера Олега Сенцова 
та громадського активіста Олек
сандра Кольченка під час їхньої 

першої після звільнення в ме
жах обміну з РФ пресконферен
ції в Києві, що зібрала безпреце
дентну кількість представників 
ЗМІ. Завдяки цьому довгоочі
куваному обміну додому повер
нулися 35 українців — 24 вій
ськовополонених моряки й 11 
політв’язнів.

Зокрема Олега Сенцова й 
Олександра Кольченка затри
мали представники російських 
спецслужб у Криму в травні 2014 
року за надуманими звинува
ченнями в організації терактів 
на півострові. У серпні 2015 ро
ку ПівнічноКавказький окруж
ний військовий суд у Ростовіна

Дону засудив Сенцова до 20 років 
колонії суворого режиму, Коль
ченко отримав 10 років колонії. 
Обидва своєї провини не визнали. 

«Наступні слова про людей, 
які залишилися там, про наших 
полонених, полонених на Донба
сі, яких, дуже сподіваюся, теж 
зможуть витягнути. Зі свого бо

ку зроблю все, що мені до снаги. 
Крім наших полонених, в Росії є 
росіяни, які борються за себе, за 
свою вільну державу, за нашу 
Україну, — це теж наші справ
жні брати. Ви й самі знаєте, що 
там відбувається, зокре
ма останні арешти й швид
кі суди... 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

європейський суд з прав людини та україна

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій  

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать 

до земель оборони

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 конкурсу: відбір пропози-

цій щодо будівництва житла для військовослужбовців та чле-
нів їх сімей на земельній ділянці площею 1,7745 га, кадастро-
вий номер 7410100000:02:008:0158, яка розташована за адре-
сою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Староказарменна. 
    3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:

3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. генерала Геннадія Воробйова 
(колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-експлуата-
ційне управління Збройних Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00  16.10.2019, кімната 422 (бу-
дівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30  16.10.2019, кімната 302.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками: Логін Роман Андрійович, Кутляєва  
Наталія Валеріївна, тел/факс (044) 2711260, (044) 2711298, 
gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документація стосов-
но проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній 
земельній ділянці розміщується на веб-сайті Міністерства обо-
рони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» —   
Оголошення.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій  

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать 

до земель оборони

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 конкурсу: відбір пропози-

цій щодо будівництва житла для військовослужбовців та чле-
нів їх сімей на земельній ділянці площею 5,9571 га, кадастро-
вий номер 7410100000:02:008:0154, яка розташована за адре-
сою Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Староказарменна,  
    3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:

3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. генерала Геннадія Воробйова 
(колишня назва — Курська), 13а, Головне квартирно-експлуата-
ційне управління Збройних Сил України;

3.2. Подання: термін — до 12:00  16.10.2019, кімната 422 (бу-
дівля 63/5);

3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30  16.10.2019, кімната 302.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками: Логін Роман Андрійович, Кутляєва  
Наталія Валеріївна, тел/факс (044) 2711260, (044) 2711298, 
gkeu-8@ukr.net.

6. Детальна інформація та конкурсна документація стосов-
но проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній 
земельній ділянці розміщується на веб-сайті Міністерства обо-
рони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» —   
Оголошення.

Відповідно до розділу 204 

Закону Британських Віргінських 

островів «Про господарські товариства», 

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, що компанія Ардрей 

Ентерпрайзес ЛТД (Ardrey Enterprises Ltd.) 

№ 1424084 знаходиться у добровільній 

ліквідації. Дата початку ліквідації 

— 23 серпня 2019 року. Ліквідатором 

є ТЕТЯНА МІСЮРА за адресою офіс 302, 

вхід А, вулиця Оболонська, 29, Київ, Україна.

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського облас-

ного територіального відділення АМКУ при-
йняла рішення від 08.08.2019 № 60/43-р/к у 
справі № 7/60/7-рп/к.19 про порушення ТОВ 
«Престиж 2010» (37416359), яке передба-
чене п.13 ст.50 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції». Зазначеним рішенням на ТОВ 
«Престиж 2010» накладено штраф у розмі-
рі 17 000 грн. З детальним текстом рішен-
ня можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті АМКУ за посилання http://www.amc.gov.
ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергіїв-

на, 15 квітня 1975 року народження, викли-
кається о 10:30 годині 27 вересня 2019 року 
до Куп’янського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення спеціального судового засідання у прова-
дженні № 1-кп/628/23/19 справа № 628/468/17. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду, передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Cуддя Коваленко О. А.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійо-

вич, 21 листопада 1975 року кародження, ви-
кликається о 10:00 годині 27 вересня 2019 ро-
ку до Куп’янського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення підготовчого судового засідання у прова-
дженні № 1-кп/628/15/19 справа № 628/3812/16-к. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя  А. О. Шиховцова

Приватний нотаріус Каблучко О. М. повідомляє, що після смерті Артемен-

ка Анатолія Олександровича, 1953 року народження, який помер 12 берез-

ня 2019 року, проживав: місто Суми, вулиця Добровільна, будинок 98, була 

заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців за законом та за запо-

вітом у строк до 12 вересня 2019 року звернутися до нотаріуса за адресою: 

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 134, кв. 1. 

КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (інд. код 32855406) повідомляє, що постановою Пів-
нічного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення Господарського суду м. Киє-
ва від 26.03.2019 у справі 910/5997/18 та зобов’язано ТОВ «Алекс Буд» (інд. код 32383481) переда-
ти до ФФБ (вид А) 53 одиниці об’єктів інвестування ТОВ «Алекс Буд» для подальшого фінансування 
об’єкта будівництва по пр. Правди, 80-82 в Подільському районі м. Києва.

Усім учасникам інвестиційних договорів з ТОВ «Алекс Буд» по вищевказаному об’єкту, пропону-
ємо звернутися за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42 (каб. 219) та за тел. (044) 235-87-69.

Звернення прийматимуться протягом тридцяти календарних днів з дати опублікування цього ого-
лошення.

Втрачений судновий білет 
001021 №УМБ-1131-к 

на яхту «Благовест», виданий 
Інспекцією судноплавного нагляду 

ДГБРП ДФІ 16 травня 2005 р. 
власник Велькін Ігор Михайлович, 

вважати недійсним.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Повторного Аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 373387 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побутови-
ми приміщеннями, КТП А-283, заг.пл.1 581,80 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102/2.
Початкова ціна продажу: 1 388 698.55 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 138 869.86 грн.
Лот № 373390 Виробничий комплекс, заг.пл. 8 588,70 кв.м, за адресою: м. Київ, 

вул. Лебединська, буд. 6. 
Початкова ціна продажу: 45 681 508.75 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 568 150.88 грн.
Лот № 373392 Виробничий комплекс, заг.пл. 4 409.80 кв.м., за адресою:  

м. Київ, вул. Полярна, буд. 10.
Початкова ціна продажу: 35 802 357.67 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 3 580 235.77 грн.
Лот № 373395 Нежитловий об’єкт з житловим будинком, заг.пл. 1 379.10 кв.м., за 

адресою: Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Коларівка, вул. Дорожна, 2
Початкова ціна продажу: 628 811.15 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 62 881.12 грн.
Лот № 373397 Триповерховий житловий будинок з підвалом, заг.пл. 734,8 кв.м та 

земельна ділянка, К/Н: 5924783800:05:005:0513, заг. пл. 0,1572 га (цільове призна-
чення — для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд(присадибна ділянка), за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Ко-
сівщина, вул. Сумська, буд. 16 

Початкова ціна продажу: 3 047 986.49 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 304 798.65 грн.
Лот № 373400 Споруди: шинок на 28 місць та лазня на 4 місця, заг. пл. 1676,7 кв.м 

та земельна ділянка, К/Н:7425582800:01:000:0042 (цільове призначення — комер-
ційне використання (для експлуатації шинку та лазні), заг.пл. 0,2774 га за адресою:

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Іванівка, вул. Дружби, буд. 50 
Початкова ціна продажу: 7 628 318.63 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 762 831.86 грн.
Лот № 373403 Житловий будинок з господарськими буд. та спорудами, заг.пл. 

225,6 кв.м та земельна ділянка, К/Н:5324087703:03:001:0599 (цільове призначення 
— для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), заг.пл. 0,0165 га, за адресою: Полтавська обл., с. Гор-
банівка, пров. Зоряний, 12 

Початкова ціна продажу: 2 618 391.85 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 261 839.19 грн.
Лот № 373405 Житловий будинок, заг.пл. 1230,10 кв.м та земельні.ділянки, К/Н: 

3223155400:05:002:0167, заг.пл. 0,0642 га (цільове призначення — для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (приса-
дибна ділянка); К/Н: 3223155400:05:002:0168, заг.пл. 0,0643 га, (цільове призначен-
ня — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський буді-
вель та споруд (присадибна ділянка); К/Н: 3223155400:05:002:0170, заг.пл. 0,0367 
га (цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства) за 
адресою:Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка,51 

Початкова ціна продажу: 51 986 723.14 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 5 198 672.32 грн.
Лот № 373408 Незавершене будівництво житл. буд., А- житл. буд. готовність 

— 88% (зареєстровано), заг.пл. 474 кв.м. та незавершене будівництво житл. буд.  
Б- житл. буд. —  61%, заг.пл. 62 кв.м. та земельна  ділянка, К/Н: 3221055500:02:021:0029, 
заг.пл. 0,146 га (цільове призначення — для будівництва і обслуговування житл. буд., 
господ. буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київська обл., Бородянський 
р-н, с. Клавдієво-Тарасове, вул. Леніна, буд. 18

Початкова ціна продажу: 2 740 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 274 080,00 грн.
Лот № 373409 Нежитлове приміщення №73 (аптека), заг.пл. 93,10 кв.м, за адре-

сою: м. Днiпро, ж/м Тополя-3, буд. 1, корп. 1
Початкова ціна продажу: 1 039 165.51 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 103 916.55 грн.
Лот № 373412 Нежитлова будівля, заг.пл. 2 487.20 кв.м., за адресою: Закарпат-

ська обл.,  м. Берегове, просп. Геологів, 17
Початкова ціна продажу: 1 783 982.78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 178 398.28 грн.
Лот № 373414 Будівля багатопоточне  КПП, заг.пл. 724.9 кв.м. та земельна ділян-

ка, К/Н:5610900000:01:001:0078, заг.пл. 0.0400 га (цільове призначення — для об-
слуговування багтопоточного КПП), за адресою: Рівненська обл.,  м. Острог, вул. Ма-
цути, 4а

Початкова ціна продажу 2 599 230.77 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 259 923.08 грн.
Лот № 373416 Комлекс: Адміністративна будівля, А; Гараж Б; Сарай, В, Душова, 

Г, Дворові споруди 1-3, заг.пл. 121 кв.м., за адресою: Одеська обл., Татабурнарський 
р-н, м. Татарбунари, вул. Маркса Карла, 45

Початкова ціна продажу: 595 305.89 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 59 530.59 грн.
Лот № 373418 Нежилі приміщення ( в літ. «У»), що склад. 3/100 частина нежилих 

прим. в нежилому будинку — адмін.-побут.корпусі, заг.пл. 67.70 кв.м, за адресою:  
м. Київ, ул. Пирогівський шлях, буд. 34, прим. № 31-36, групи прим. 1. 

Початкова ціна продажу: 778 591.66 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 77 859.17 грн.
Лот № 372421 Нежилі приміщення ( в літ. «У»), що скл. 2/100 частини від нежи-

лих приміщень, заг.пл. 37.70 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 
34, прим. №17

Початкова ціна продажу: 453 281.47 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 45 328.15 грн.
Лот № 373423 Незавершене будівництво готовністю 51% (зареєстрова-

но), об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 3 263.3 кв.м. та земельна ділянка, 
К/Н:3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,4510 га (цільове призначення — для будівни-
цтва і обслуговування житл.буд., господар. будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, ЖБК «Чистоводдя»

Початкова ціна продажу: 27 709 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 2 770 920 грн.
Лот № 373426 Нежитлова будівля: Торгово-побутовий комплекс з готельними но-

мерами, заг.пл. 1 097.10 кв.м. та земельна ділянка, К/Н: 7320580500:01:003:0368, заг.
пл. 0.2000 га (цільове призначення — для іншої комерційної діяльності), за адресою: 
Чернівецька обл., Вижницький район, с. Банилів, вул. Романенка, буд. 1а

Початкова ціна продажу: 2 130 117 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 213 011.70 грн.

Аукціон відбудеться 01.10.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.
ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи:  
Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення 
інформації до 9:00 30.09.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
30.09.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приво-
ду ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 
044-331-17-21, 044-594-11-09.

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: GL22N011682; GL5N011702-GL5N011704; GL3N011660, GL5N011711
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

30.09.2019

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/44399-asset-sell-id-216725, 
44401-asset-sell-id-216727

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіїв-
ка, Геніченський р-н, Херсонська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України у судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2019 року oб 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-

єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кри-

мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Втрачену ліцензію 

на будівництво серія 

АГ№577076, видану 

ПП «ДОНЕЦЬКА 

МЕХКОЛОНА-95» 

(код ЄДРПОУ 33913704), 

вважати недійсною.

СПРАВА «ШВЕЦь ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SHVETS v. UKRAINE)

(заява № 22208/17)

Стислий виклад рішення від 23 липня 2019 року
У 2014 році заявник після розлучення свого сина з невісткою та її переїзду з 

дитиною до іншого міста втратив можливість проводити час зі своєю онукою. 
Оскільки спроби заявника бачитися з онукою в іншому місті також були безу-
спішними, він звернувся до районного суду, вимагаючи забезпечення йому до-
ступу до онуки, повернення її до міста проживання батька, а також встановлен-
ня графіку побачень. Районний суд частково задовольнив позов заявника та 
встановив графік побачень заявника з його онукою за місцем проживання ди-
тини і у присутності матері.

У 2016 році апеляційний суд змінив рішення районного суду, зазначивши, 
що з огляду на складні відносини між заявником та матір’ю дитини побачен-
ня заявника з онукою повинні відбуватися не у присутності матері. Вищий спе-
ціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — 
ВССУ) відхилив касаційну скаргу заявника щодо зобов’язання матері дитини 
дозволяти бачитися йому зі своєю онукою.

Пізніше заявник скаржився до поліції на перешкоджання матір’ю дитини йо-
го спілкуванню з онукою. Крім того, органи державної виконавчої служби від-
мовили заявнику у відкритті провадження у зв’язку з відсутністю законодавчо 
встановленого способу та порядку виконання таких рішень судів. 

У 2017 році заявник звернувся до суду, який зобов’язав матір передавати ди-
тину заявнику для побачень відповідно до встановленого графіку. ВССУ за за-
явою матері дитини зупинив виконання цього рішення без належного обґрун-
тування.

У 2018 році син заявника через суд домігся встановлення місця проживан-
ня дитини разом з ним, і органи державної виконавчої служби забезпечили пе-
редання дитини батькові. Відтоді заявник бере активну участь у вихованні сво-
єї онуки.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на незабезпечення національними органами 
влади здійснення ним права на спілкування з онукою та на участь у її вихованні. 

Європейський суд розглянув скарги заявника лише за статтею 8 Конвенції 
та, зазначив, що здійснення виконавчих проваджень у справах щодо опіки та пі-
клування над дітьми виявляє структурні та системні недоліки, а національні ор-

гани влади не продемонстрували належної сумлінності під час розгляду спра-
ви заявника. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення стат-
ті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

3 600 (три тисячі шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бу-
ти конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

 (b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Повторного Аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме: 

Лот № 373386 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, 
К/Н:3223180500:08:003:0015 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка.

Початкова ціна продажу: 296 652.76 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 29 665.28 грн.
Лот № 373388 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2308 га, 

К/Н:3223180500:08:003:0021 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка.

Початкова ціна продажу: 277 540.77 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 27 754.08 грн.
Лот № 373391 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25, 

К/Н:3223180500:08:003:0018 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Київ-
ська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. 
Шевченка.

Початкова ціна продажу: 296652.76 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 29 665.28 грн.
Лот № 373393 4-кімнатна квартира №87, заг.пл. 186 

кв.м, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-
Є, кв. 87.

Початкова ціна продажу: 6 847 221,38 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.
Лот № 373394 Земельна ділянка, заг.пл. 1,9301 га, 

К/Н:5123784200:01:001:0034 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухоли-
манська сільрада, масив №29, ділянка №367/1.

Початкова ціна продажу: 2 653 430.28 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 265 343.03 грн.
Лот № 373396 Земельна ділянка, заг.пл. 1,9303 га, 

К/Н: 5123784200:01:001:0035 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Сухоли-
манська сільрада, масив №29, ділянка №367/2.

Початкова ціна продажу: 2 653 430.37 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 265 343.04 грн.
Лот № 373398 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2184 га, 

К/Н:5322483805:05:004:0017 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства) за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 89 131.02 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 8 913.10 грн.
Лот № 373399 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2228 га, 

К/Н:5322483805:05:004:0013 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 91 234.34,00 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 9 123.43 грн.
Лот № 373401 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2269 га, 

К/Н: 5322483805:05:004:0018 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кри-
вуші, вул. Гетьманська.

Початкова ціна продажу: 92 637.33 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 9 263.73 грн.
Лот № 373404 Земельна ділянка № 48, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1082 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 48 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,22 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373406 Земельна ділянка № 44, заг.пл. 0,1536 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1083 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 44 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 535,14 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 253,51 грн.

Лот № 373407 Земельна ділянка № 40, заг.пл. 0,1536 
га, К/Н:6322083001:00:000:1084 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с.Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 40 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 253,38 грн.
Лот № 373410 Земельна ділянка №54, заг. пл. 0,15 

га, К/Н:6322083001:00:000:1085 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 54 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373411 Земельна ділянка №56, заг. пл. 0,15 

га, К/Н:6322083001:00:000:1086 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 56 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ).

 Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373413 Земельна ділянка №52, заг.пл. 0,15 

га, К/Н:6322083001:00:000:1087 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 52 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373415 Земельна ділянка №46, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1094 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 46 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373417 Земельна ділянка №42, заг.пл. 0,1536 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1095 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Кришталева, 42 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 162 533,82 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 253,38 грн.
Лот № 373419 Земельна ділянка №50, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1096 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кри-
шталева, 50 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 158 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 847,82 грн.
Лот № 373420 Земельна ділянка №16, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1113 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 16 (колишня Хрустальна)

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 352,46 грн.

Лот № 373422 Земельна ділянка №20, заг.пл. 0,153 
га, К/Н: 6322083001:00:000:1110 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 20 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373424 Земельна ділянка №21, заг.пл. 0,1544, 

К/Н:6322083001:00:000:1118 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буді-
вель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:  Хар-
ківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, 
вул. Театральна, 21 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 165 546,20 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
16 554,62 грн.

Лот № 373425 Земельна ділянка №33, заг.пл. 0,15 
га, К/Н:6322083001:00:000:1111 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 33 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373427 Земельна ділянка №31, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1112 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,  
с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 31 (колишня 
Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373428 Земельна ділянка №35, заг.пл. 0.15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1108 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 35 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373429 Земельна ділянка №37, заг.пл. 0,15 

га, К/Н:6322083001:00:000:1109 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 

буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Хар-
ківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова,  
вул. Театральна, 37 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373430 Земельна ділянка №23, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1106 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 23 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ).  

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373431 Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,15 

га, К/Н:6322083001:00:000:1114 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 23 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373432 Земельна ділянка №18, заг.пл. 0,153 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1101 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 18 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373433 Земельна ділянка №22, заг.пл. 0, 153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1102 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 22 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373434 Земельна ділянка №29, заг.пл. 0,15 

га, К/Н: 6322083001:00:000:1103(цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 29 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373435 Земельна ділянка №10, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1119 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 10 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373436 Земельна ділянка №2, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1105 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 2 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373437 Земельна ділянка №4, заг.пл., 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1107 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 4 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373438 Земельна ділянка №6, заг.пл. 0,153, 

К/Н:6322083001:00:000:1116 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Те-
атральна, 6 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373439 Земельна ділянка №8, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1115 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 8 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373440 Земельна ділянка №12, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1120 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 12 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373441 Земельна ділянка №14, заг.пл. 0,153 

га, К/Н:6322083001:00:000:1117 (цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Харків-
ська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. 
Театральна, 14 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 163 524,58 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ).

 Розмір гарантійного внеску: 16 352,46 грн.
Лот № 373442 Земельна ділянка №27, заг.пл. 0,15 га, 

К/Н:6322083001:00:000:1104 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкась-
ка Лозова, вул. Театральна, 14 (колишня Хрустальна).

Початкова ціна продажу: 160 478,18 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 16 047,82 грн.
Лот № 373443 3-кімнатна квартира № 63, заг.пл. 72,7 

кв.м, за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, буд. 49, 
корпус, 3, кв. 63.

Початкова ціна продажу: 484 209,14 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 48 420,92 грн.
Лот № 373444 6-кімнатна квартира № 9, заг.пл. 173,1 

кв.м, за адресою:  м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 18.
Початкова ціна продажу: 1 847 530.43 грн (не підля-

гає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 184 753.04 грн.
Лот № 373445 Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,1 

га, К/Н: 3210500000:02:002:0029 (цільове призначен-
ня: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х 
буд. і споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Вишнева. 

Початкова ціна продажу: 184 435.65 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 18 443.57 грн.
Лот № 373446 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, 

К/Н:3221286400:02:001:0027 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н,  Погребська 
сільрада. 

Початкова ціна продажу: 635 636.21 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 63 563.62 грн.
Лот № 373447 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, 

К/Н: 3221286400:02:009:0012 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська 
сільрада 

Початкова ціна продажу: 635 636.19 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 63 563,62 грн.
Лот № 373448 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, 

К/Н:3221286400:02:009:0009 (цільове призначення — 
для ведення особистого селянського господарства, за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська 
сільрада 

Початкова ціна продажу: 635 636.22 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 63 563.62 грн.
Лот № 373449 Земельна ділянка, заг.пл. 5.5147 га, 

К/Н:3222784700:04:003:0014 (цільове призначення  — 
для індивідуального садівництва) за адресою: Київська 
обл., Макарівський р-н, Мостищанська сільрада

Початкова ціна продажу: 1 835 519,88 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 183 551,99 грн.
Лот № 373450 Земельна ділянка, заг.пл. 0,1629 га, 

К/Н: 5610100000:01:068:0285 (цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови), за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне

Початкова ціна продажу: 243 234,34 грн (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 24 323,43 грн.
Лот № 373451 Земельна ділянка, заг.пл. 0,1629 га, 

К/Н: 5610100000:01:068:0286 (цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови), за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне

Початкова ціна продажу: 243 234,34 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
24 323,43 грн.

Лот № 373452 Земельна ділянка, заг.пл. 0,163 га, 
К/Н:5610100000:01:068:0287 (цільове призначення — 
для житлової та громадської забудови), за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне

Початкова ціна продажу: 253 245,93 грн (не підля-
гає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску: 
25 324,59 грн.

Аукціон відбудеться 01.10.2019 року з 9:00 до 18:00 
на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП 
«СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години робо-
ти: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електро-
нному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 30.09.2019 року. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 9:00 30.09.2019 року на поточний 
рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 
26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк 
України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з 
майном та за більш детальною інформацією зверта-
тись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.
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Укргiдрометцентр

В Ужгороді  
знову підземна 
знахідка

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

РЕКОНСТРУКЦІЯ. в Ужгороді під час масштабної рекон-
струкції площі Петефі будівельники розкопали вхід до ще 
одного, не відомого раніше старовинного підвалу. Як і по-
передній, виявлений за кілька тижнів до цього, він таїть ба-
гато загадок. Коли збудований, куди веде, що в ньому збе-
рігалося? Ці запитання цікавлять і археологів, і міську вла-
ду, і жителів міста.

Усім хотілося б, щоб підземна знахідка виявилася цінною 
і стала ще однією історичною пам’яткою. Утім, об’єктивних 
даних щодо цього археологи й історики поки що не можуть 
надати. Керівники органів державної влади, відповідальні за 
архітектуру й будівництво, на брифінгу в міській раді пові-
домили, що після того як виявили вже другий вхід у підва-
ли, роботи на майданчику, як і попереднього разу, зупини-
ли. Такі повноваження має лише управління державного ар-
хітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ра-
ди, і вони ними скористалися, зупинивши проведення робіт.

Головний архітектор міста Олег Боршовський зазначив: 
«Триває перевірка проєктної та виконавчої документації, ви-
сновки якої врахують під час ухвалення рішення про продо-
вження робіт».

Під час брифінгу повідомили, що і сам забудовник заці-
кавлений зберегти підвал — для того, щоб він залишився 
принадою міста. Це варто зробити, навіть якщо його не ви-
знають історичною чи архітектурною пам’яткою.
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На Луганщині театральний сезон  
відкрили Гоголем

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Твори Миколи Го-
голя поступово стають візитівкою 
Луганського обласного академічно-
го українського музично-драматич-
ного театру, який нині працює в Сє-
веродонецьку. Публіка із задоволен-
ням аплодувала під час прем’єри йо-
го комедії «Одруження» в перекладі 
Остапа вишні. 

Цього року колектив і закривав 
попередній сезон виставою за мо-
тивами Миколи Гоголя. Та якщо міс-
тичний «вій» зазнав суттєвого осу-
часнення, то «Одруження» — цілком 
традиційна комедія для шануваль-
ників класики. Уже наступного дня 
колектив вирушив у подорож — на 
виступ луганчан чекали у дружньо-
му Маріуполі. А тепер творчі люди 
чекають на ІІ всеукраїнський фести-
валь театрального мистецтва «Сві-
тОгляд», який розпочнеться на Лу-
ганщині 17 вересня.

Кременчуцький економіст  
створив органічний шоколад

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВИЙ ПРОДУКТ. Над-
дніпрянський машинобудів-
ний Кременчук починає спеці-
алізуватися ще й на виготов-
ленні шоколаду. До того ж не 
звичайного, а органічного. Цей 
смачний продукт уже продають 
на Полтавщині. виготовляє йо-
го кременчуківець Дмитро Кол-
чанов, який перш ніж освоїти 
шоколадний бізнес, працював 
економістом на підприємстві. 
Проте сидяча робота ніколи не 
задовольняла його, ще й була 
малооплачуваною. Ось він і по-
чав шукати для себе додаткове 
джерело заробітку. 

вивчаючи кон’юнктуру рин-
ку в інтернеті, натрапив на ін-
формацію про братів-амери-
канців, які налагодили шо-
коладне виробництво. вирі-
шив скористатися їхнім до-
свідом, але створити власний 
бренд. Опановував техноло-
гію виготовлення органічно-
го шоколаду вдома за допо-
могою індійського обладнан-
ня. Щоб шоколад мав непо-
вторні аромат і смакові якос-

ті, використовує для його ви-
готовлення какао-боби сор-
ту креола. «Але щоб продукт 
справді був унікальний, його 
обов’язково треба виготов-
ляти з любов’ю», — ділиться 

технологічним секретом пан 
Дмитро.

Новий шоколад сертифікува-
ли в єдиному українському ор-
гані з сертифікації органічного 
виробництва — «Органік Стан-

дарт». Ця організація в офіційно-
му переліку сертифікаційних ор-
ганів, визнаних у Європейсько-
му Союзі та Швейцарії.

«Мій органічний шоколад 
складається тільки з какао-бобів 
та цукру. Нічого зайвого. Ми йо-
го змішуємо в меланжерах. Три 
доби він крутиться там безпе-
рервно, доки не перетреться до 
потрібних розмірів. Потім розли-
ваємо його у форми або роби-
мо цукерки», — розповідає шо-
колатьє.

Крім Дмитра Колчанова, ви-
готовляють шоколад у Кремен-
чуці в межах проєкту «Рука до-
помоги» й вимушені пересе-
ленці. Зокрема одна така сім’я 
вже ось-ось розпочне випус-
кати власну марку так званого 
крафт-шоколаду.

Студенти формують артсередовище 
Харкова

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКСКЛЮЗИВ. У Муніци-
пальній галереї Харкова від-
кривають виставку Open/
Work, куди увійшли роботи 
33 студентів Харківської архі-
тектурної школи. 

відвідувачі зможуть оціни-
ти неординарні рішення май-
бутніх архітекторів, втілені в 
графічних матеріалах, крес-
леннях, портфоліо. За сло-
вами працівників галереї, ви-

ставки студентських робіт 
не часті для їхньої галереї, 
до того ж такі якісні. Гостей 
виставки не залишать бай-
дужими архітектурні маке-
ти, плани громадських місць 
і приватних будинків. Бага-
тьох здивують використані в 
доробках матеріали — бетон, 
метал, дерево, що незвично 
для галерейної експозиції. 

«Ці роботи — не карти-
ни чи фотографії, які звикли 
бачити відвідувачі Муніци-
пальної галереї, але вони не 

менш важливі для формуван-
ня артсередовища, сфери су-
часного візуального мисте-
цтва, — зазначила директор 
галереї Тетяна Тумасян. — Ці 
студенти, сподіваюся, в май-
бутньому сформують зовніш-
ній вигляд українських і не 
тільки міст».

І директор програми ба-
калаврату, за якою навчають-
ся автори виставки, польський 
архітектор Куба Снопек, і кура-
тори виставки з американсько-
го бюро Outspot Office Ешлі Біг-

хем та Ерік Херманн упевне-
ні, що роботи будуть цікави-
ми насамперед харків’янам, 
оскільки студенти ХША до-
бре вивчили місто і пропону-
ють цікаві рішення щодо роз-
міщення будівель у просторі 
Харкова.

З відкриттям виставки сту-
дентів Харківська школа ар-
хітектури започатковує нову 
публічну програму, до якої 
увійдуть конференції, від-
криті лекції, дискусії та ворк-
шопи.

Кременчуківець Дмитро Колчанов із задоволенням 
освоює шоколадний бізнес

Шоколад має бути  
не тільки смачним,  
а й гарно розфасованим

Вистава «Одруження» за Гоголем порадує шанувальників класики

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МАНДАРИН ПЛАЗА», 

код ЄДРПОУ 30675610 повідомляє про втрату оригіналу тимчасо-
вого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії 
F за реєстраційним номером 68/2/2018-Т; дата реєстрації 03 серп-
ня 2018 року. 

Голова Правління Черніцький О.Ю.
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