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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІЛЬЯМ ТЕЙЛОР:
«За конфлікт на Донбасі 

однозначно відповідає 
Росія. Сполучені Штати 

твердо стоять на боці 
України в її боротьбі 

проти російської 
агресії та  

у прагненні до миру».

G7 підтримує 
співпрацю з МВФ

ПЕРСПЕКТИВА. Посли країн «Великої сімки» висловлюють по-
вну підтримку новій програмі співпраці України з МВФ. «G7 вважає, 
що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроеконо-
мічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди 
з МВФ, дасть довготривалу користь Україні», — йдеться у твіттер-
повідомленні дипломатичної команди. 

Продовження співпраці з фондом залишається одним із першо-
чергових завдань української влади. Такий висновок зробив голо-
ва Національного банку Яків Смолій у твіттері за підсумками зустрі-
чі з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейло-
ром. «Команда НБУ, Кабінету Міністрів і Офісу Президента Укра-
їни докладає максимальних зусиль, щоб реформи тривали і нова 
програма співпраці з МВФ стала реальністю», — зазначив україн-
ський посадовець.

Американський дипломат наголосив на важливості збережен-
ня незалежності регулятора: «Повністю незалежний Національ-
ний банк, орієнтований на подальше очищення банківського секто-
ру, сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України».

14 млрд грн
коштів і майна повернули й стягнули 

цьогоріч суди на користь держави  
за позовами органів прокуратури  

ГЕН ГІДНОСТІ. У день початку двох сучасних українських 
революцій та шосту річницю Євромайдану вкотре 
переконуємося: найбільша цінність — люди, які вміють 
захищати свій вибір

Вільні творити 
майбутнє

Тимчасовий повірений у справах США в Україні про 
протидію спланованим у Кремлі фейкам і дезінформації 
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СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА

Тернополяни 
золотого віку мають 
змогу приємно  
й корисно проводити 
час 

Британський експерт Джеймі 
Ши радить Україні й надалі 
працювати над реформами  
так, ніби перспективу  
членства в ЄС уже надано

ЕКСКЛЮЗИВ 

Контроль влади на шляху євроінтеграції
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд вніс зміни до Плану заходів із виконання Угоди  
про асоціацію між Україною та ЄС

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд провів спеціальне відкри-
те євроінтеграційне засідан-

ня за участі глави Представництва 
Європейського Союзу в Украї-
ні Матті Маасікаса, під час якого 

ухвалено рішення, що пришвид-
шать інтеграцію нашої держави 
до ЄС. 

Згідно з підписаною Угодою про 
асоціацію з ЄС, Україна має змі-
нитися так, щоб відповідати кра-
щим європейським практикам. І 
уряд, аби максимально реалізу-

вати увесь потенціал і можливос-
ті, закріплені в угоді, ухвалив по-
станову, якою вніс зміни до Пла-
ну заходів з виконання Угоди про 
асоціацію. 

Оновлений план враховує по-
глиблення двосторонніх відносин 
Україна — ЄС і рішення, ухвалені 

двосторонніми органами асоціації 
протягом останніх років. Документ 
доповнює завдання, які належать 
зокрема до таких сфер: митна й 
фінансова політика, оподаткуван-
ня, підприємництво, конкуренція; 
юстиція, соціальні та гуманітарні 
питання; транспорт; енергетика та 

енергоефективність; цифрова га-
лузь, наука, технології та іннова-
ції; природокористування.

Своїм рішенням уряд ніби пе-
репрошиває програмне забезпе-
чення для операційної сис-
теми європейської інтеграції 
України. 2
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оголошення

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/338/19, справа № 185/3646/17 за обвину-
ваченням Сараєва Євгена Ігоровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Сараєв Євген Ігорович виклика-
ється для участі в підготовчому судовому засіданні, 
призначеному на 28 листопада 2019 року о 10.00 го-
дині, у приміщенні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області, який знаходиться за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Чернишенка Кирила Олександрови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
викликає обвинуваченого Чернишенка Кирила Олексан-
дровича, 02 травня 1973 року народження, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Войткова, буд. 12, в судове засідання 
з розгляду кримінального провадження за його обви-
нуваченням у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд яко-
го здійснюється в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 28 листопада 2019 року об 11 
год. 45 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області, за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню 
1-кп/185/141/19, справа № 185/4519/18 за обвинува-
ченням Панкова Віталія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Панков Віталій Володимирович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 28 листопада 2019 року о 
09.00 годині, у приміщенні Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н. Г. Самоткан

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеться 28 лис-
топада 2019 року о 16 год. 15 хв. в приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

07 грудня 2019 року о 10 год. 00 хв. відбудеться позачергова конференція Спожив-
чого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосоюз» (код ЄДРПОУ 23115929).

Конференція відбудеться в приміщенні Правління структурного підрозділу «Орджо-
нікідзевський автомотосоюз» «АМЛ-9» за адресою: м. Маріуполь, пр. Єдності, буд. 1.

Порядок денний: 1. Звіт Голови Правління Споживчого об’єднання «Орджонікідзев-
ський автомотосоюз». 2. Звіт Ревізійної комісії Споживчого об’єднання «Орджонікі-
дзевський автомотосоюз» про результати ревізії фінансово-господарської діяльності 
Споживчого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосоюз». 3. Розгляд заяви Голови 
Правління Споживчого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосоюз» про звільнен-
ня його від виконання обов’язків за станом здоров’я. 4. Вибори Голови Правління Спо-
живчого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосоюз». 5. Розгляд питання про за-
твердження рішень Правління Споживчого об’єднання «Орджонікідзевський автомото-
союз» щодо прийняття фізичних осіб в члени Споживчого об’єднання «Орджонікідзев-
ський автомотосоюз» та виключення з членів Споживчого об’єднання «Орджонікідзев-
ський автомотосоюз». 6. Внесення змін до Статуту Споживчого об’єднання «Орджонікі-
дзевський автомотосоюз». 7. Різне.

Довідки відносно зборів можна отримати за тел. 068 782 13 51. Пропозиції щодо 
включення до порядку денного додаткових питань від членів Споживчого об’єднання 
«Орджонікідзевський автомотосоюз» приймаються у письмовій формі Головою Прав-
ління Споживчого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосоюз» в приймальні дні в 
приміщенні Правління структурного підрозділу «Орджонікідзевський автомотосоюз» 
«АМЛ-9» за адресою: м. Маріуполь, пр. Єдності, буд. 1.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

об’єднання «МДС» (товариство з обмеженою відповідальністю 
«Стройактів») (ідентифікаційний код юридичної особи 39887371)  

і товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВК»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 37452989)

За результатами розгляду справи № 143-26.13/89-17 про вчинен-
ня товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВК» і товариством 
з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання 
«МДС» («Стройактів») порушення, передбаченого пунктом 4 частини 
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узго-
джених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на заку-
півлю запасних частин пасажирських вагонів [оголошення в систе-
мі електронних закупівель «Рrozorro» № UА-2016-12-13-002130-b], 
проведених філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрза-
лізниця», Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного ко-
мітету України прийняла рішення від 22 серпня 2019 року № 59-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в 
розділі «Головна — Рішення та розпорядження — Архів рішень Ко-
мітету — 2019 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ви-
кликає в судове засідання, призначене на 29 листопада 2019 року о 
09-00 год., Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року наро-
дження, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме міс-
це проживання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 
2-го Українського фронту, 32. 

Судове засідання відбудеться в приміщенні Олександрійського 
міськрайонного суду за адресою: м. Олександрія Кіровоградської 
області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В. В.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року наро-
дження, викликається о 10-00 годині 06 грудня 2019 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-A для проведення спеціального судо-
вого засідання у провадженні №1-кп/628/23/19, справа № 628/468/17. По-
важні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

З  метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які 
можуть впливати на стан довкілля, Державна інспекція ядерного регулювання України з 22 
листопада по 22 грудня 2019 року проводить публічне громадське обговорення можливос-
ті продовження експлуатації ядерної установки — енергоблоку № 3 Южно-Української АЕС.

У рамках обговорення Держатомрегулювання за участю ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 
грудня 2019 року о 12:00 проводить громадські слухання за адресою: Миколаївська обл., 
м. Южно-Українськ, проспект Незалежності, 10, Палац культури «Енергетик» ВП «Южно-
Українська АЕС». Телефони для довідок: (05136) 5-64-44, (044) 277-12-02.

Повістка про виклик обвинуваченої
 В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спеціальне кримі-

нальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвину-
вачена 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 ви-
кликає Богомолову Валентину Михайлівну у судове засідання, яке відбудеться 29 листопада 2019 
року об 11 год. 00 хв. в залі Чугуївського міського суду Харківської області, що розташований 
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. Справа розглядатиметься суддею Гумен-
ним 3. І.

Втрачену вкладку №603544 
від 14.11.2006 року громадянина  

— учасника ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС 

до посвідчення категорії 1 серії А 
№100812 від 14.11.2006 року, 

виданого Київською облдержадмі-
ністрацією на прізвище 

Дідківського Миколи Івановича, 
вважати недійсною.

З 28.11.2019 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові пакети послуги доступу до супутникового 

інтернету за технологією TOOWAY для фізичних осіб. 

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування 

розміщено на сайті www.datagroup.ua. Отримати додаткову 

інформацію можна також за номером телефону 

контакт-центру 0 800 21 00 00.

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) 

повідомляє про втрату бланків полісів серій: 

АК/ 3497038, 3497495, 3497496, 3497497, 3497498, 3497499, 3497500, 

3497518, 4177924, 4177930, 4177931, 4177932, 4177933, 4177934, 

4177935, 4177936, 4177937, 4177938, 4177939, АМ/4346950 

та визнання їх недійсними.

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 

20.06.2019 №60/32-р/к у справі № 6/60/6-рп/к.19 про вчинення ТОВ 
«ВОЛЬФСОН» (39582451) порушення, яке передбачене п. 13 ст. 50 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням на ТОВ «ВОЛЬФСОН» 
накладено штраф — 34 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.uа/amku/соntrol/kyivr/uk/indех.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходиться за 

адресою: м. Cторожинець, вул. Чернівецька, 6 (тел./факс (0235) 2-17-04, 
ел. адреса inbox@st.cv.court.gov.ua) викликає Василькову Галину Вікторівну, 
останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, як 
обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3,4,5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному  в ЄРДР за 
№ 12014260110000622, до суду на 11-00 год. 26 та 27 листопада 2019 ро-
ку на судовий розгляд кримінального провадження в спеціальному судово-
му провадженні. 

 У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснювати-
меться у спеціальному судовому провадженні згідно ст. 323 КПК України у 
Вашій відсутності. 

Головуючий суддя Дедик Н. П.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне проваджен-
ня №22017180000000003 (номер провадження 1-кп/569/602/18, справа  
№ 569/19392/17) про обвинувачення Козійчука Ігоря Миколайовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.  258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов Сергій 
Валентинович викликає обвинуваченого Козійчука Ігоря Миколайовича, 
24.08.1984 року народження, громадянина України, уродженця смт Клесів 
Сарненського району Рівненської області, останнє місце реєстрації: Рівнен-
ська область, Сарненський район, смт Клесів, вул. Мічуріна, буд. 3, кв. 29, у 
судове засідання на 06 грудня 2019 року  об 11 год. 30 хв.

Судові засідання призначені та відбудуться в приміщенні Рівненського 
міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) в залі судових засідань №204.

Суддя С. В. Наумов

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого 
Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 
338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених части-
ною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України, у судове засідання, яке призначено 
на 11.30 год.  02.12.2019 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львів-
ської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова,12).

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

У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.
Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайови-

чу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16,  м. Львів.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-

домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В. М. Бораковський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Борисенку Юрію Олександровичу, 18.03.1978 р.н., 

зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, про-
вулок Заводський, 18, кв. 72, згідно зі ст. ст. 133, 135 КПК України, необ-
хідно з’явитися 27.11.2019 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управ-
ління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою:  
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Гуляєва Р. Р., 
для відкриття матеріалів та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22019130000000143.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кравчуку Михайлу Івановичу, 06.05.1967 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Мос-
ковський, 27, кв. 51, згідно зі ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно 
з’явитися 27.11.2019 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Гуляєва Р. Р., для від-
криття матеріалів та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22018130000000389.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пасічнику Леоніду Івановичу, 15.03.1970 р.н., зареє-

строваному за адресою: м. Луганськ, 1 Брестський Проїзд, 32, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 27.11.2019 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управління (з дислокацією у 
м.Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління Служби 
безпеки України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчо-
го Ярушкевича С. О., для відкриття матеріалів та проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №22019130000000133.

 В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням 
Куровського Дмитра В’ячеславовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни, який викликається для участі у розгляді кримінального 
провадження, яке відбудеться 25.11.2019 року о 16.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 23.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя С. В. Кулик

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знахо-

диться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вади-
ма Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської області ухвалено здійснення спеціаль-
ного судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторови-
ча, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Проме-
ниста, буд. 15, у судове засідання, яке відбудеться 02.12.2019 року о 14-15 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 за-
сідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до 
суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. Б. Мартинюк

21 грудня 2019 року о 16 годині  
відбудуться збори Товариства з обмеженою  

відповідальністю «Броварська меблева фабрика 
«Дружба»,  ЄДРПОУ 02970547,  

за адресою: 07400, Київська область,  
м. Бровари, вул. Залізнична, б. 5,  

з порядком денним:
1. Затвердження Нової редакції Статуту Товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Броварська ме-
блева фабрика «Дружба».
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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 №389856 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністративно-побу-
товими приміщеннями, КТП А-283, заг. пл.1 581,80 кв. м, за адресою: Дніпропе-
тровська 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 №389857 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 №389858 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 №389859 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 (цільо-
ве призначення — для будівництва  і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Сумська обл., Сум-
ський р-н, с. Косівщина, вул. Сумська, буд. 16 

Початкова ціна продажу: 3 047 986.49 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 304 798.65 грн.
Лот №389860 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 — 
комерційне 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 №389862 Житловий будинок з господарськими буд. та спорудами, заг. 

пл. 225,6 кв. м та земельна ділянка, К/Н:5324087703:03:001:0599 (цільове при-
значення — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка) заг. пл. 0,0165 га, за адресою: Пол-
тавська обл., с. Горбанівка, пров. Зоряний, 12 

Початкова ціна продажу: 2 618 391.85 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 261 839.19 грн.
Лот №389863 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 бу-
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель та спо-
руд (присадибна ділянка); К/Н: 3223155400:05:002:0168, заг. пл. 0,0643 га (цільо-
ве призначення — для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарський будівель та споруд (присадибна ділянка);К/Н: 3223155400:05:002:0170, 
заг. пл. 0,0367 га (цільове призначення — для ведення особистого селянсько-
го 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 №389864 Незавершене будівництво житл. буд., А- житл. буд. готов-

ність — 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 будівни-
цтва 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 №389865 Нежитлове приміщення №73 (аптека), заг. пл. 93,10 кв. м, за 

адресою: 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 №389867 Нежитлова будівля, заг. пл. 2 487.20 кв. м., за адресою: Закар-

патська 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 №389868 Будівля багатопоточне КПП, заг. пл. 724.9 кв. м. та земельна ді-

лянка, К/Н:5610900000:01:001:0078, заг. пл. 0.0400 га (цільове призначення  — 
для обслуговування багатопоточного КПП), за адресою: Рівненська обл.,  м. Ост-
рог, вул. Мацути, 4а

Початкова ціна продажу 2 599 230,77 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 259 923,08 грн.
Лот №389870 Нежилі приміщення ( в літ. «У»), що склад. 3/100 частини не-

жилих прим. в нежилому будинку — адмін-побут.корпусі, заг. пл. 67.70 кв. м, за 
адресою: м. Київ, вул. 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 №389871 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 №389872 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 бу-
дівництва і обслуговування житл. буд., господар. будівель і споруд (присадиб-
на ділянка), за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, ЖБК «Чи-
стоводдя»

Початкова ціна продажу: 27 709 200.00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 2 770 920 грн.
Лот №389874 Нежитлова будівля: Торгово-побутовий комплекс з го-

тельними номерами, заг. пл. 1 097.10 кв. м. та земельна ділянка,  
К/Н: 7320580500:01:003:0368, заг. пл. 0.2000 га (цільове призначення — для ін-
шої 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 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного Аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:

Лот №389846 4-кімнатна квартира №87, заг. пл. 186 кв. м., за адресою: м. Київ, 
просп. Героїв Сталінграду, 12-Є, кв.  87

Початкова ціна продажу: 6 847 221,38 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.

Лот  №389847   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, Сухолиманська сільрада, масив 
№29, ділянка №367/1

Початкова ціна продажу: 2 653 430.28 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 265 343.03 грн.
Лот  №389848   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, Сухолиманська сільрада, масив 
№29, ділянка №367/2

Початкова ціна продажу: 2 653 430.37 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 265 343.04 грн.
Лот №389849 6-ти кімнатна квартира, заг.  пл. 173.1 кв. м., за адресою:  

м. Чернівці, вул. 28 Червня, 18
Початкова ціна продажу: 1 847 530,43 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 184 753,04 грн.
Лот №389850 Земельна ділянка №25, заг. пл. 0,1 га,  

К/Н: 3210500000:02:002:0029 (цільове призначення: для будівництва та обслуго-
вування 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 №389851 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 №389853 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 №389854 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  №389855  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 підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 183 551,99 грн.
Аукціон відбудеться 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного Аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:

Лот №389842 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для бу-
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), а саме: земельна ділянка, заг. пл. 0,25 га, 
К/Н:3223180500:08:003:0015, 

земельна ділянка, заг. пл. 0,2308 га, К/Н:3223180500:08:003:0021, 
земельна ділянка, заг. пл. 0,25, К/Н:3223180500:08:003:0018, за адресою: Ки-

ївська обл., Обухівський р-н, с. Великі Дмитровичі, вул. Шевченка.
Початкова ціна продажу: 870 846.28 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 87 084.63 грн.
Лот №389843 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства, а саме: 
земельна ділянка, заг. пл. 0,2184 га, К/Н:5322483805:05:004:0017, 
земельна ділянка, заг. пл. 0,2228 га, К/Н:5322483805:05:004:0013, 
земельна ділянка, заг. пл. 0,2269 га, К/Н: 5322483805:05:004:0018, за адресою: 

Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші, вул. Гетьманська.
Початкова ціна продажу: 273 002.69 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 27 300.27 грн.
Лот №389844 29 (двадцять дев’ять) земельних ділянок, з цільовим призначен-

ням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка), а саме: 

земельна ділянка № 48, заг. пл. 0,15 га, К/№:6322083001:00:000:1082, 
земельна ділянка № 44, заг. пл. 0,1536 га, К/Н:6322083001:00:000:1083, 
земельна ділянка № 40, заг. пл. 0,1536 га, К/Н:6322083001:00:000:1084, 
земельна ділянка №54, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1085, 
земельна ділянка №56, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1086, 
земельна ділянка №52, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1087, 
земельна ділянка №46, заг. пл. 0,15 га,К/Н: 6322083001:00:000:1094, 
земельна ділянка №42, заг. пл. 0,1536 га, К/Н: 6322083001:00:000:1095, 
земельна ділянка №50, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1096, за адре-

сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Кришталева 
(колишня Хрустальна) 48, 44, 40, 54, 56, 52, 46, 42, 50 та 

земельна ділянка №16, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1113, 
земельна ділянка №20, заг. пл. 0,153 га, К/Н: 6322083001:00:000:1110, 
земельна ділянка №21, заг. пл. 0,1544, К/Н:6322083001:00:000:1118, 
земельна ділянка №33, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1111,
 земельна ділянка №31, заг. пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1112, 
земельна ділянка №35, заг. пл. 0.15 га, К/№: 6322083001:00:000:1108, 
земельна ділянка №37, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1109, 
земельна ділянка №23, заг. пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1106, 
земельна ділянка №25, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1114,
земельна ділянка №18, заг. пл. 0,153 га, К/Н: 6322083001:00:000:1101, 
земельна ділянка №22, заг. пл. 0, 153 га, К/Н:6322083001:00:000:1102,
земельна ділянка №29, заг. пл. 0,15 га, К/Н: 6322083001:00:000:1103,
земельна ділянка №10, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1119,
земельна ділянка №2, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1105,
земельна ділянка №4, заг. пл., 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1107,
земельна ділянка №6, заг. пл. 0.153, К/Н:6322083001:00:000:1116,
земельна ділянка №8, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1115,
земельна ділянка №12, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1120,
земельна ділянка №14, заг. пл. 0,153 га, К/Н:6322083001:00:000:1117,
земельна ділянка №27, заг. пл. 0,15 га, К/Н:6322083001:00:000:1104, за адре-

сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Театральна, 
16, 20, 21, 33, 31, 35, 37, 23, 25, 18, 22, 29, 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 27.

Початкова ціна продажу: 4 686 613,92 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 468 661,39 грн.
Лот №388845 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для житлової 

та громадської забудови, а саме:
земельна ділянка, заг. пл. 0,1629 га, К/Н:5610100000:01:068:0285,
земельна ділянка, заг. пл. 0, 1629 га, К/Н:5610100000:01:068:0286,

земельна ділянка, заг. пл. 0,163 га, К/Н:5610100000:01:068:0287, за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне.

Початкова ціна: 739 245,93 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 73 924,59 грн.
Аукціон відбудеться 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного Аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:

Лот  № 389840 Майнові права на квартири: №№1, 102, 128, 13, 132, 143, 17, 
24, 30, 30-3, 31, 7, 90, 95, майнові права на машиномісця: №№10, 12, 15, 16, 17, 
19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 5, 55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 69б, 7, 
74а, 74б, 8, 81а, 9; майнові права на офіси: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.  пл. 3 190,02 
кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна,1-Б 

Початкова ціна продажу: 44 357 408, 22 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 435 740,82 грн.
Аукціон відбудеться 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного Аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:

Лот №389824 Житловий будинок, об’єкт житлової нерухомості, заг.  пл. 641,4 
кв. м., за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Нові Безрадичі, вул. Піща-
на, 1 та земельна ділянка, заг. пл. 0,25 га, К/Н:3223187700:04:005:0002 (для бу-
дівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд), 
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Старі Безрадичі.

Початкова ціна продажу: 4 705 106.22 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 470 510,06 грн.
Лот №389820 Нежилі приміщення №1,2,3 (групи приміщень №153(ЛІТЕРА А), 

заг. пл. 51,6 к.в.м, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 10
Початкова ціна продажу: 1 260 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 126 000,00 грн.
Аукціон відбудеться 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного Аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:

Лот № 389824 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 602,9 кв. м., 
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №4

Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 365 605,63 грн.
Лот № 389826 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 392,9 кв. м., 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №1.

Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 224,04 грн.
Лот № 389832 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 392 кв. м., 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №6

Початкова ціна продажу: 2 532 490,15 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 253 249,02 грн.
Лот № 389833 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 613,5 кв. м., 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №3

Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 372 626.55 грн.
Лот № 389834 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 472,8, за 

адресою:   Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 302 823,22 грн.
Лот № 389835 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 471,6 кв. м., 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
138, квартира №2

Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 301 817,97 грн.
Лот № 389837 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг. пл. 517,6 кв. м., 

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 
140, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 315 655,25 грн
Лот № 389838   Земельна ділянка, заг. пл. 0,2311 га, К/Н:3223187700:04:005:0001 

(цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства), за 
адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезради-
чівська.

Початкова ціна продажу: 410 000,00 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41 000,00 грн.
Аукціон відбудеться 11.12.2019 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 опри-
люднення інформації до 9:00 10.12.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не 
пізніше 9:00 10.12.2019 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 
звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.
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Мурали також 
говорять  
і закликають

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

УРЯТУВАТИ ПРИРОДУ. Харківські художники-монументалісти 
стали на захист рослин і птахів, види яких зникають у регіоні. Щоб 
привернути увагу людей до цієї проблеми та залучити харків’ян до 
збереження зникаючих видів представників флори і фауни, худож-
ники-ентузіасти створюють мінімурали з пернатими й рослинами. 
Такі доробки несподівані й милують око — уже з’явилися на фаса-
дах будинків центральних вулиць.

За словами одного з ініціаторів проєкту художника-монумен-
таліста Дениса Стадника, подібних артоб’єктів створено два де-
сятки. 

«Основна ідея робіт — привернути увагу городян до видів рос-
лин і птахів Харківської області, які зникають і яких завтра може 
вже не бути, щоб харків’яни про них пам’ятали і дбали», — за-
значив Денис Стадник і пояснив, що формат мінімуралів нагадує 
квест, оскільки кожен з них — своєрідний пазл, органічно вмонто-
ваний у єдину композицію.

А щоб мінімурали не загубилися у вирі артоб’єктів Харкова, не-
забаром планують створити онлайн-карти, де всі їх позначать.

Бронзовий Тернопіль 
ІСТОРІЇ КАРБ. Знищені пам’ятки архітектури міста 
відтворюють у зменшених копіях

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Відомо, що під час Другої 
світової війни Тернопіль 

зазнав величезних руйну-
вань, тож чимало пам’яток 
архітектури було цілковито 
знищено. Який  вигляд мали 
ці об’єкти колись, й взяли-
ся тут нагадати, відтворю-
ючи їх у бронзових макетах. 
Спочатку подбали про план 
старого Тернополя. Два ро-
ки тому з’явилася мініко-
пія римо-католицького па-
рафіяльного костелу Мате-
рі Божої Неустанної Помо-
чі. Торік у листопаді відкри-
ли бронзовий макет будівлі 
гімназії. Цей знак встанови-
ли на тому місці, де стояв на-
вчальний заклад. 

Днями тут відкрили дру-
гу частину бронзової мо-
делі гімназії. На постамен-
ті з’явилися перо, чорниль-
ниця, а з книжок виклали 
своєрідну арку. На кожній з 
них викарбувано імена ви-
датних випускників гімна-
зії. Варто серед цієї когорти 
виокремити філолога-сла-
віста Кирила Студинського, 
першого бургомістра укра-
їнського походження Тер-
нополя Володимира Луча-

ківського, адвоката Анто-
на Горбачевського, началь-
ника Генерального штабу 
Української Галицької ар-
мії генерал-хорунжого Ми-
колу Мариновича, матема-
тика Володимира Левиць-
кого, композитора Василя 
Безкоровайного та інших. 
Місця, куди доля закинула 
колишніх тернопільських 

гімназистів, позначили на 
великому глобусі. Вказа-
но Львів, Варшаву, Відень, 
Рим і далекі країни — Єги-
пет, Мадагаскар. 

Пізнавальну екскурсію бі-
ля щойно відкритої бронзо-
вої моделі гімназії для тер-
нополян і гостей міста про-
вів заступник міського голо-
ви Леонід Бицюра. Згодом, 

за його словами, відтворять 
колишню міську ратушу, 
Старий замок. Уже відкри-
ли модель старого ринку та 
великої синагоги, яку у сти-
лях готики і ренесансу зве-
ли в XVII столітті. Для вті-
лення проєкту «Бронзовий 
Тернопіль» використовують 
кошти з міської скарбниці й 
меценатські.

Модрина прижилася у сумських лісах
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. З-поміж деревно-
го розмаїття, притаманного сум-
ським лісам, особливу увагу при-
вертають насадження європей-
ської модрини, яка вирізняється 
неповторною зеленою вишука-
ністю, розлогістю, ароматом ши-
шок. Успішно вирощують її на 

земельних масивах Свеського 
лісгоспу, де першу ділянку пло-
щею 3,1 гектара заклали майже 
півтора десятиріччя тому. Відто-
ді, як наголошує директор госпо-
дарства Олег Закусило, це дере-
во стало незамінною супутницею 
своїх родичок — ялини і сосни, в 
насадження яких вводять модри-
ну. У 2010-му посадили ще одну 
ділянку площею 2,5 гектара — ці 

насадження  також уже плодоно-
сять. Тож завдяки цьому місцеві 
лісівники збирають гарні врожаї 
насіння.  Цього року тут одержа-
ли 3 центнери шишок, з яких ви-
добули 5 кілограмів насіннєвого 
матеріалу. А загалом за весь час 
свеські лісівники виростили його 
32 кілограми.

Оскільки модрина росте дово-
лі швидко і за 2—3 роки наздога-

няє ялини і сосни, нею доповню-
ють традиційні хвойні насаджен-
ня, завдяки чому вдається кра-
ще протистояти захворюванням, 
боротися зі шкідниками. Нині це 
дерево росте на загальній площі  
32 гектари.

Власноруч вирощене насіння 
адаптоване до місцевих кліма-
тичних умов, тож у модрини гарні 
перспективи у сумському регіоні. 

Заступник міського голови Леонід Бицюра на відкритті бронзової моделі гімназії енергійно 
ділився історичними знаннями та дослідженнями про цей навчальний заклад 
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Замок Паланок осучаснюється
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СМАРТ-ЕКСПОЗИЦІЯ. У 
мукачівському замку Пала-
нок втілюватимуть амбітний і 
дуже вартісний проєкт, який 
дасть змогу зробити відвіду-
вання фортеці й розташова-
ного тут музею захопливою 
мандрівкою в часі і просто-
рі. Для цього застосовувати-
муть смарт-технології й сучас-
ні цифрові рішення. Серед за-
думів — створення кіностріч-
ки про історичну пам’ятку, де-
монстрація на велетенських 
екранах документальних фо-
то- і відеоматеріалів.

Мукачівський історичний му-
зей, що діє в замку, став учас-
ником спільного проєкту, який 
паралельно втілюватимуть 
шість музеїв в Україні, Угор-
щині, Словаччині та Румунії з 
назвою «Смарт-музей — су-
часні форми представлення 

культурної спадщини». Його 
здійснюють у межах Програ-
ми транс кордонного співробіт-
ництва Європейського інстру-
менту сусідства за участі чоти-
рьох країн. 

«Завдяки смарт-технологіям 
ознайомлення з експозицією 
музею стане мандрівкою в ча-
сі, а сама вона — більш насиче-
ною і сучасною за формою по-
дачі», — сказав під час презен-

тації проєкту голова правління 
громадської асоціації «Ужгород 
— ХХІ вік» менеджер проєкту 
«Смарт-музей» Євген Лукша.

Проєкт втілюють не лише за 
кошти Євросоюзу, а й на основі 
співфінансування. За 80 тисяч 
євро грантових коштів у ниж-
ньому дворі замку відреставру-
ють два корпуси, які всереди-
ні стали майже руїною. Повніс-
тю перекриють покрівлі, зміц-
нять фасади стін, поміняють ві-
кна й двері. А за 25 тисяч євро 
власних коштів замку у відрес-
таврованих приміщеннях обла-
штують експозиції з викорис-
танням смарт-технологій, від-
криють кінотеатр історичного 
фільму. У верхньому фортеч-
ному дворі створять експози-
цію у вигляді 3D-моделей.

Нові технології та сучасна 
демонстраційна техніка дадуть 
змогу відтворити багату поді-
ями минувшину цієї фортеці 
яскравіше та всеосяжно.

У замку Паланок стане більше інформації в сучасному 
форматі

Такі симпатичні представники птахів та зникаючих рослин 
трапляються на фасадах будівель Харкова


	21_p1
	21_P2
	21_P3
	21_P4
	21_P5
	21_p6
	21_P7-8
	21_P9
	21_P10
	21_P11
	21_p12

