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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 січня 2020 року
USD 2433.1 EUR 2698.43 RUB 5.6477 / AU 37878.74 AG 434.31 PT 24458.25 PD 58863.02

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАЙК ПОМПЕО:
«Україна — величезний 
торговельний партнер 

для Сполучених 
Штатів Америки.  

І Америка має 
багато інтересів 

щодо України». 

Інтерес свідчить  
про довіру  

ЗАПОЗИЧЕННЯ. Розміщення десятирічних євробондів на 1,25 
мільярда євро зі ставкою прибутковості 4,375% річних стало най-
ефективнішим у новітній історії нашої країни. Під час розміщення 
отримано заявки на придбання цінних паперів нової емісії від понад 
350 інвесторів з усього світу на загальну суму понад 7 мільярдів єв-
ро, повідомила у фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова. На 
її думку, це найкращий показник довіри до України. Розрахунки за 
новим випуском мають відбутися 27 січня, а отримані кошти спря-
мують на фінансування держбюджету. Кінцевий термін погашення 
випущених євробондів — 27 грудня 2030 року, повідомляє УНІАН.

«Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України стано-
вили приблизно 6,75% на рік. Фактично завдяки цьому ефектив-
ному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 мільйо-
ни гривень на день. А ці гроші буде спрямовано на програми со-
ціально-економічного розвитку», — уточнив Прем’єр-міністр Олек-
сій Гончарук. 

До 2022 року наша країна в середньому спрямовуватиме 484 
мільярди гривень з державного бюджету на обслуговування дер-
жавного боргу.

37 млн 289 тис. 
осіб фізично перебували на території 

України на 1 грудня 2019 року.  
Це без урахування окупованих Криму  

й частини Донбасу  

РОЗВИТОК. Під час Українського сніданку в Давосі 
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що Україна 
трансформується настільки швидко, наскільки це можливо

«Хочемо, аби інвестор 
відчував турботу 
держави вже зараз»

Держсекретар США про подальшу допомогу  
в галузі безпеки й зміцнення суверенітету нашої країни  

4 5 
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

У Маріуполі 
вшановують жертв 
обстрілу мікрорайону 
Східний 24 січня  
2015 року 

ПАМ’ЯТЬ

Начальник хірургічної клініки  
харківського шпиталю Сергій Шипілов: 
«Були періоди, коли лікарі по п’ять днів 
працювали цілодобово, з короткими 
перервами на перекус» 
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

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

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Уряд має намір запровадити в Україні програму уваги до великих міжнародних партнерів — Investment nanny 
(«Інвестиційна няня»)
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Травматології та ортопедії 1 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 1 ст.

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Анатомії людини 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологіч-
них захворювань

1 ст.

Офтальмології 0,25 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Патологічної анатомії №1 1 ст.
Педіатрії №4 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Радіології та радіаційної медицини 1 ст.
Травматології та ортопедії 1 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Хірургічної, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної 
освіти

1 ст.

Хірургії №1 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.

Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 3 ст.

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Латинської мови 0,5 ст.

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Внутрішньої медицини №1 2 ст.
Внутрішньої медицини №4 1 ст.
Гігієни та екології №1 1 ст.
Гігієни та екології №3 1ст.
Гігієни та екології №4 1 ст.
Гістології та ембріології 3 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 1 ст.
Епідеміології 1 ст.
Загальної хірургії №1 1,25 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Менеджменту охорони здоров’я 2 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 2 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Патологічної анатомії №2 1 ст.
Патофізіології 2 ст.
Педіатрії № 1 3 ст.
Педіатрії №2 1 ст.
Стоматології післядипломної освіти 8 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Україністики 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Фізіології 1 ст.
Філософії, біоетики та історії медицини 1 ст.

Хірургії №1 1 ст.
Хірургії №2 2,5 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 10 ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини 2 ст.
Біології 1 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Навчально-науковий центр — Український тренінговий центр сімей-
ної медицини

1ст.

Неврології 0,25 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Педіатрії № 1 2ст.
Педіатрії № 4 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Травматології та ортопедії 1,5 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти 1 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 7 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфіка-

ційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з дня пу-

блікації оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 

01601,  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13, відділ кадрів.  

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: GL3N016449-GL6N016530 (20 лотів); 
GL2N016452-GL6N016486 (35 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

11.02.2020

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/46218-asset-sell-id-
254859,46207-asset-sell-id-254836

Дніпровський апеляційний суд викликає в судове засідання, яке відбу-
деться в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Хар-
ківська, 13, м. Дніпро, о 10.30 годині 30 січня 2020 року, Закутнього Івана 
Миколайовича, 3 вересня 1985 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, для розгляду 
матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора 
Павлоградської місцевої прокуратури Зенайлової Оксани Павлівни на ухвалу 
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 лис-
топада 2019 року, якою обвинувальний акт щодо Закутнього Івана Микола-
йовича повернено прокурору, у зв’язку з його невідповідністю вимогам кри-
мінального процесуального закону, а клопотання про затримання обвинува-
ченого з метою приводу — залишено без задоволення.

Суддя Р. В. Мудрецький

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
Няньчура Сергія Миколайовича (к/п № 4201710000000061) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для розгляду кримінального 
провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться стосов-
но Няньчура С. М. — 28.01.2020 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Няньчура С.М. повідомляють, що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийнято 
рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС»  на Фондовій біржі АТ «Українська біржа»

Номер лота: 1, 2
Короткий опис активів (майна) в лоті: Цінні папери (облігації ДІУ)
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

13.02.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
http://www.ux.ua  

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/46188-asset-sell-
id-254782

До уваги осіб, які приймають участь в розгляді справи — Сидоренко Олександр 
Володимирович, 27.07.1970 року народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального 
провадження № 592/9802/18, провадження № 1кп/592/265/20 щодо Сидоренка 
Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушеннь, перед-
бачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,  
щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 
06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня.

Підготовче судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у 
складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 16:00 
год. 05.02.2020 року, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравне-
ва,12, каб. № 23, тел. (0542) 61-12-04.

Секретар судового засідання К. С. Савіна

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Антонєнкова Олександра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 28.01.2020 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засі-
дань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 грудня 2019 р. № 1412-р 
Київ

Питання управління окремими категоріями 
закладів освіти державної форми власності, 

що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки

1. Дія цього розпорядження поширюється на окремі категорії закладів освіти дер-
жавної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і на-
уки, а саме:

1) вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації, що мають статус окремих юри-
дичних осіб і визначені у додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік», включаючи вищі навчальні заклади, які з 2020 року набува-
ють статусу:

закладів фахової передвищої освіти;
коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;
2) вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації без статусу окремих юридичних 

осіб, що входять до складу вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації (уні-
верситетів, академій, інститутів) і в установленому законодавством порядку будуть 
виділені з їх складу з набуттям статусу окремої юридичної особи з метою подальшої 
передачі їх для фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

2. Визначити, що до завершення процедури передачі з державної у комунальну 
власність окремих категорій закладів освіти, що належать до сфери управління Мі-
ністерства освіти і науки:

1) обласним, Київській міській державним адміністраціям передаються для тим-
часового виконання окремі повноваження засновника стосовно закладів освіти, за-
значених у пункті 1 цього розпорядження і переданих для фінансування з відповід-
ного місцевого бюджету, а саме:

здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти;
формування та затвердження обсягів фінансування з відповідного місцевого бю-

джету для надання здобувачам освіти фахової передвищої освіти та вищої освіти; 
розподіл відповідно до законодавства коштів освітньої субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти;

здійснення контролю за організацією освітнього процесу у закладах освіти, спри-
яння впровадженню сучасних освітніх технологій;

забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту працівників 
закладів освіти та здобувачів освіти;

забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на 
рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльнос-
ті та вимог стандартів освіти відповідного рівня;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти з урахуванням положень статті 24 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»:

- забезпечення можливості продовження здобувачами освіти навчання за обрани-
ми ними спеціальностями;

- дотримання відповідно до законодавства про працю прав працівників, які ви-
вільнюються;

забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 
універсального дизайну та розумного пристосування, зокрема спеціального навчаль-
но-реабілітаційного супроводу та вільного доступу до інфраструктури закладу осві-
ти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльнос-
ті, зумовлених станом здоров’я;

здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ві-
ку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

створення та затвердження персонального складу наглядових рад закладів освіти;
оголошення та проведення конкурсів (конкурсного відбору) на заміщення вакант-

них посад керівників закладів освіти;

призначення на посаду керівників закладів освіти за результатами конкурсів (кон-
курсного відбору) шляхом укладення контракту, укладення додаткових угод до та-
ких контрактів;

звільнення з посад керівників закладів освіти у зв’язку із закінченням строку дії 
контракту, а також у разі дострокового розірвання контракту відповідно до законо-
давства;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ керівників закладів освіти;
заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності ке-

рівників закладів освіти;
2) обласним, Київській міській державним адміністраціям надаються додаткові 

повноваження стосовно закладів освіти, зазначених у пункті 1 цього розпорядження 
і переданих для фінансування з відповідного місцевого бюджету, а саме:

проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, фор-
мування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та 
фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;

здійснення контролю за виконанням показників регіонального замовлення на під-
готовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робіт-
ників;

складення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях з вищою та фахо-
вою передвищою освітою, кваліфікованих робітниках на регіональному ринку праці.

3. Дозволити забезпечити виготовлення за рахунок коштів відповідних місцевих 
бюджетів документації, необхідної для передачі закладів вищої, фахової передви-
щої освіти, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, з державної у комуналь-
ну власність.

4. Міністерству освіти і науки надавати обласним і Київській міській державним 
адміністраціям організаційно-методичну та консультаційну допомогу щодо виконан-
ня функцій з управління державними закладами освіти, переданими їм згідно з пунк-
том 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 грудня 2019 р. № 1263-р 
Київ

Про скасування деяких розпоряджень 
Кабінету Міністрів України

Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від  20 листопада 2019 р.  
№ 1182 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Держав-
ного агентства з питань кіно», від 20 листопада 2019 р. № 1183 «Про оголошення 
конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства з пи-
тань кіно», від 20 листопада 2019 р. № 1184 «Про оголошення конкурсу на зайнят-
тя посади першого заступника Голови Державної служби з етнополітики та свобо-
ди совісті» і від 20 листопада 2019 р. № 1185 «Про оголошення конкурсу на зайнят-
тя посади заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 грудня 2019 р. № 1273-р 
Київ

Питання управління  
Німецько-Українським Фондом

1. Погодитися із пропозицією Національного банку щодо передачі в управління 
Міністерству фінансів частки Національного банку в статутному капіталі Німецько-
Українського Фонду, яка становить 21 455 670 (двадцять один мільйон чотириста 
п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят) гривень або 50 відсотків статутного капіталу.

2. Міністерству фінансів разом з Національним банком здійснити заходи щодо за-
безпечення передачі в управління Міністерству фінансів 50 відсотків статутного капі-
талу Німецько-Українського Фонду.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2019 р. № 1280-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки та участі спортсменів України  

в Іграх ХХХІІ Олімпіади та ХVI 
Паралімпійських іграх 2020 року  

в м. Токіо (Японія)
Утворити Організаційний комітет з підготовки та участі спортсменів України в 

Іграх ХХХII Олімпіади та ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) у 
складі згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2019 р. № 1280-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII 

Олімпіади та ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) 
ГОНЧАРУК 
Олексій Валерійович

— Прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету

БОРОДЯНСЬКИЙ  
Володимир Володимирович

— Міністр культури, молоді та спорту, заступник 
голови Оргкомітету

БУБКА 
Сергій Назарович

— президент Національного олімпійського коміте-
ту, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

АБРАМОВИЧ 
Дмитро Васильович

— перший заступник Міністра інфраструктури

БОРЗОВ 
Валерій Пилипович

— віце-президент Національного олімпійського 
комітету (за згодою)

ГАВРИЛЮК  
Андрій Олександрович

— директор департаменту реалізації політик МОЗ

ДЕЙНЕКО 
Сергій Васильович

— Голова Держприкордонслужби 

ДЖИГИР 
Юрій Анатолійович

— заступник Міністра фінансів 

КИСЛИЦЯ 
Сергій Олегович

— заступник Міністра закордонних справ 

КОЖЕМ’ЯКІН 
Андрій Анатолійович

— голова Комітету Верховної Ради України з пи-
тань молоді і спорту (за згодою)

НАЛИВАЙКО 
Олег Ігорович

— Голова Держкомтелерадіо

НІКОЛАЙЧУК 
Сергій Анатолійович

— заступник Міністра розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства

ОНУПРІЄНКО 
Алла Миколаївна

— генеральний директор директорату захисту 
прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики

ПАВЛІЧЕНКО  
Катерина Володимирівна

— заступник Міністра внутрішніх справ

СУШКЕВИЧ 
Валерій Михайлович

— президент Національного комітету спорту інва-
лідів (за згодою)

ФІНОГЕНОВ 
Юрій Семенович

— начальник управління фізичної культури і спор-
ту Міноборони

ШУМІЛІН 
Володимир Олександрович

— заступник Міністра культури, молоді та спорту 

ЯРМИСТИЙ 
Максим Миколайович

— заступник Міністра освіти і науки 
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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 №404411 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 №404412 Виробничий комплекс, заг.пл. 4 409.80 кв.м., за адресою: м. Ки-

їв, вул. Полярна, буд. 10.
Початкова ціна продажу: 35 802 357.67 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 3 580 235.77 грн.
Лот №404413 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 №404414 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 
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 №404415 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 №404417 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 №404419 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 №404420 Незавершене будівництво житл. буд., А-житл. буд. готов-

ність — 88% (зареєстровано), заг.пл. 474 кв.м. та незавершене будівни-
цтво 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 бу-
дівництва і обслуговування житл. буд., господ. буд. і споруд (присадибна ділян-
ка), за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с. Клавдієве — Тарасове, вул. 
Леніна, буд. 18

Початкова ціна продажу: 2 740 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 274 080,00 грн.
Лот №404423 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 №404424 Нежитлова будівля, заг.пл. 2 487.20 кв.м., за адресою: Закар-

патська обл.,  м. Берегово, просп. Геологів, 17
Початкова ціна продажу: 1 783 982,78 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 178 398,28 грн.
Лот №404426 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 №404428 Нежилі приміщення (в літ. «У»), що склад. 3/100 частина 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 №404435 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 №404437 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 №404438 Нежитлова будівля: Торгово-побутовий комплекс 

з готельними 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.
Лот №404409 Виробничий комплекс, заг.пл. 8588,70 кв.м., за адресою:  

м. Київ, вул. Лебединська, будинок 6
Початкова ціна продажу:  45 681 508.75 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 4 568 150.88 грн.
Лот №404439 Пул лотів. 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,  за адре-
сою: 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.
Лот №404384 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для бу-

дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель 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: Київ-

ська 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 №404385 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 адре-

сою: 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 №404386 29 (двадцять дев’ять) земельних ділянок, з цільовим призна-

ченням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель 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 №404387 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням для житло-

вої 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.
Лот №404388 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 підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 684 722,14 грн.
Лот  №404389     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  №404390  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 №404391 6-ти кімнатна квартира, заг. пл. 173.1 кв.м., за адресою: м. Чер-

нівці, вул. 28 Червня, 18
Початкова ціна продажу: 1 847 530,43 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Гарантійний внесок: 184 753,04 грн.
Лот №404392  Земельна ділянка №25, заг.пл. 0,1 га, К/Н:3210500000:02:002:0029 

(цільове призначення: для будівництва та обслуговування житл. буд., гос-х буд. і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Бориспіль, вул. Вишнева 

Початкова ціна продажу: 184 435.65 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 18 443.57 грн.
Лот №404394  Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:001:0027 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарств), 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 №404395 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н: 3221286400:02:009:0012 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарств), 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 №404396 Земельна ділянка, заг.пл. 0,75 га, К/Н:3221286400:02:009:0009 

(цільове призначення — для ведення особистого селянського господарств, 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 №404397   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 13.02.2020 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 12.02.2020 року. Гарантійний внесок сплачуєть-
ся не пізніше 9:00 12.02.2020 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за 
ЄДРПОУ 39958500, п/р UA563226690000026004301066571  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.

Повідомляємо, що загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ» (іден-
тифікаційний код 22015203, місцезнаходження: 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Про-
мислова, 27-Б) (далі — Товариство), які відбулися 14.01.2020 року, прийнято рішення про припинення Товари-
ства у добровільному порядку шляхом його ліквідації за рішенням учасника. Запис про припинення Товариства був 
внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
16.01.2020 року.

Рішенням Загальних зборів учасників Товариства від 14.01.2020 року призначена ліквідаційна комісія у складі: 
Самченко Роман Анатолійович — голова ліквідаційної комісії, Сипало Марина Анатоліївна — член ліквідаційної ко-
місії, Курдидик Олена Володимирівна — член ліквідаційної комісії.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені до Товариства протягом двох місяців з моменту опублікування держав-
ним реєстратором оголошення про припинення.

З усіх питань щодо припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ» просимо звертатися за 
адресою: 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 27-Б, тел. (050) 326-06-88, 
(095) 234-13-48.

Приватний нотаріус Авдіївського міського 

нотаріального округу Донецької області 

Василенко В. А. просить спадкоємців померлого 

19.07.2019 року гр. Півко Олександра Михайловича 

19.04.1936 р.н., звернутися для оформлення 

спадкових прав на належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька обл., 

м. Авдіївка, вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна 

контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку 

з відкриттям спадкової справи повідомляє 

про розшук можливих спадкоємців Кравцової Алли 

Семенівни, 20 липня 1945 р.н., яка померла 

18 січня 2018 р. Зацікавлених осіб у строк 

до 20 лютого 2020 року просимо звертатися 

до нотаріальної контори за адресою: 

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26. 

З 01.02.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи на послуги з доступу до мережі інтернет для юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців, представників середнього та малого бізнесу і бюджетних організа-
цій (за наявності технічної можливості надання послуги).

Крім цього, з 01.02.2020 ПрАТ «Датагруп» також впроваджує нову послугу «Сканування на вразливості» 
з пакета послуг «Dataprotect» для юридичних осіб — державних установ/підприємств, підприємств велико-
го, середнього та малого бізнесу та фізичних-осіб підприємців. 

З детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті www.datagroup.ua або за номером контакт-
центру 0 800 21 10 00.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Ми-
хайловича, 17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних праворушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК Укра-
їни.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений  
у вчиненні кримінальних праворушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке відбудеться 04 лютого 2020 року  
о 17-00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під го-
ловуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 
06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 30 січня 2020 року об 11-00 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 
1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Цекова Сергія Павлови-
ча, 28.08.1953 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімфе-
рополь, пров. Кронштадтський, 8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 30 січня 2020 року oб 11 год. 30 
хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр. Ма-
яковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Втрачено 

посвідчення адвоката 

України, видане на ім’я 

Будова Наталія Миколаївна 

№7409/10 від 01.03.2019, 

серія АІ 276939, 

у зв’язку з втратою 

вважати недійсним.

Загублено довідку 
про виключення

 із ДСРУ від 26.11.2018 
№ 17-07-09/462 
власника судна 

ПП «КД-Форвард» 
судно «Єлизавета», 
що зареєстровано 

у Державному судновому 
реєстрі України по МФ ДП 

«АМПУ» під № 160
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Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5
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Сумська +2 -3 0 +5 Дніпропетровська +2 -3 +1 +6
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Укргiдрометцентр

У крижаному полоні
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРИГОДА. Синиця — річка невеличка. 16-річному підліткові, 
який тонкою кригою подався за м’ячем і провалився під лід, во-
на здалася величезним океаном, з якого годі вибратися. Хоч над-
ворі мороз і невеликий, вода льодяна. Намоклий одяг тягне на 
дно. Втомившись борсатися, хлопець став кликати на допомогу. 
Неподалік проходив житель села Антонівки Михайло Оборончук. 
Спробував дістатися до потерпілого, але марно: зрадлива крига 
затріщала під ним, і вода взяла Михайла в холодні обійми. Прола-
мав лід, аби бути ближче до хлопця. Намагався рухатися до бе-
рега, але ноги й руки, ніби залізом, сковувала вода. Так трива-
ло хвилин із 40.

Тим часом на березі стали збиратися односельці. Швидко при-
несли драбини, мотузку. Хоч і не одразу, а купальників таки витя-
гли на берег. Надавши їм першу допомогу, селяни власним тран-
спортом доставили підлітка у фельдшерський пункт, а потім і в 
Уманську центральну районну лікарню.

Болгари відзначили бабин день
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. У Тер-
нівці на Дніпропетровщині від-
значили бабин день, або день 
повитух. Це одне з найколорит-
ніших болгарських свят, яке су-
проводжується цікавими обря-
дами. Організували його колек-
тив будинку культури «Софія», 
бібліотека №16 для дорослих та 
Болгарський культурно-просвіт-
ницький центр «Тернівка». 

Бабин день болгари традицій-
но відзначають наприкінці січ-
ня після новорічних та різдвя-
них свят. І жінки, які працюва-
ли весь цей час, старанно дого-
джаючи сім’ям, можуть відпочи-
ти і відзначити в колі подруг і су-
сідок зворушливе свято, присвя-
чене материнству.

Як розповіла миколаївський 
краєзнавець Тетяна Макароно-
ва, цього дня болгарські чолові-
ки беруть на себе всю домашню 
роботу, щоб їхні дружини змо-
гли віддати данину поваги бабі, 
тобто повитусі. 

«За традицією, жінка повин-
на дуже рано встати, взяти з со-
бою подарунки для баби, серед 
яких обов’язково мило й руш-
ник, і, озирнувшись на всі боки, 
щоб її ніхто не бачив (це вважа-
ється поганою прикметою), йде 
до бабиного помешкання, — 
розповіла Тетяна. — Передов-
сім вона повинна полити на ба-
бині руки теплу воду. Тільки піс-
ля цього жінка вручає подарун-
ки і обсипає бабу добрими по-
бажаннями. Потім цілує руки, 
які допомогли з’явитися на світ 
її дітям». 

Баба ж цього дня теж обхо-
дить будинки, в яких вона недав-
но приймала дітей, помастити їх 
маслом і медом, привітати їхніх 
матерів і запросити на святковий 
обід. Бабу обирають усі жителі 
села, вона має добру репутацію, 
не бере участі у чварах і плітках, 
незрадлива, має одного єдиного 
чоловіка і хороших діток. 

На святковий стіл кожна жін-
ка приносить свої найкращі 
страви, серед яких банниця різ-
них видів, пиріг з гарбуза,  фар-
ширований перець. Гуляння три-
ває до пізньої ночі. А ось чоло-
вікам вхід на свято забороне-
но, порушників можуть жорсто-
ко покарати. Але можна відкупи-
тися, пригостивши жінок вином і 
цукерками. 

У будинку культури відтво-
рили старовинний болгарський 

обряд, який провела завідувач-
ка бібліотеки Тетяна Скуратова. 
Роль баби виконала шанована 
жителька села Наталія Іванова. 
А почесними гостями свята ста-
ли місцеві акушерки, які отрима-
ли подарунки від вдячних міс-
цевих жителів: Килина Фуче-
джі, Алла Торбанова, Валентина 
Гурченкова. 

Яскравих барв святкуванню 
додав виступ театру пластики та 
образу школи «Імідж» під керів-
ництвом Юрія Зінченка. Не обі-
йшлося і без святкового застіл-
ля в супроводі народних пісень у 
виконанні Лідії Кравченко. А щоб 
жінки не набрали зайвої ваги, на 
завершення свята директор бу-
динку культури і керівник хорео-
графічного колективу «Золотий 
колосок» Юлія Любецька прове-
ла танцювальний майстер-клас.

З гори на тюбі 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

ЗИМОВІ РОЗВАГИ. На Закарпатті дедалі більше 
поширюється тюбінг. Він не потребує особливих на-
вичок, однак дарує багато позитивних емоцій. На ве-
ликих надувних кругах тюбах дорослі й діти мчать до-
низу спеціальними підготовленими трасами. На сьо-
годні в області чимало таких трас, і їхня кількість 
зростає.

У межах соціальної програми «Активна зима» один 
з готельно-туристичних комплексів відкрив нову трасу 
для тюбінгу в селі Поляна на Свалявщині. У день від-
криття учасники заходу отримали сертифікати на без-
платне катання. Надалі ініціатори програми планують 
розгорнути в області мережу тюбінгових парків. До їх-
нього складу входитимуть альтанки, заклади громад-
ського харчування, готельні номери, що дасть змогу 
відпочивальникам отримувати комплексні послуги.

Пісня — теж добра підтримка воїнам  
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Тернопо-
лянка Надія Левицька активно 
допомагає бійцям, які захища-
ють східні кордони України від 
ворога, супроводжує воїнів на лі-
кування і провідує їх у шпиталях. 

Андрій Луньов, боєць-атовець 
з Харківщини, у грудні 2018 ро-
ку зазнав важкого поранення в 
голову. Він лікується, проходить 
курс реабілітації в різних ліку-
вальних закладах Західної Укра-
їни. Пані Надія активно допома-
гає йому, навідує. Якось приїха-
ла разом з тернопільським гур-
том «Пшеничне перевесло» до 
Андрія і всіх, хто лікується в Рів-
ненському обласному госпіта-
лі ветеранів війни у селищі місь-
кого типу Клевань. Колектив за-
вдяки підприємцеві Володими-
рові Кельнеру та Козацько-де-
сантному екологічному осередку 
імені Байди Вишневецького тоді 
привіз не лише пісенні, а й солод-
кі подарунки.

У січневі дні наповнене свят-
куванням «Пшеничне перевес-
ло» разом з волонтеркою На-
дією Левицькою знову зібрало-
ся в дорогу. Цього разу до Льво-
ва у Військово-медичний клініч-
ний центр Західного регіону. Про 
транспортне забезпечення по-
дбав заступник Тернопільсько-

го міського голови Леонід Би-
цюра, за що йому учасники по-
їздки щиро вдячні. Співаки обі-
йшли численні палати, зустріча-
лися з воїнами, які лікуються у 
шпиталі. Сердечно дякували за 
їхню відданість, мужність і стій-
кість. І звісно ж, колядували, ще-
дрували. 

Надія Левицька привезла 
бійцям фрукти, солодощі, а 

також янголики, які виготови-
ла викладачка технічного ко-
леджу Тернопільського націо-
нального технічного універси-
тету імені Івана Пулюя Леся 
Штокало. Згодом у соцмере-
жі дружина одного з військо-
вих, які лікуються у військово-
медичному клінічному центрі у 
Львові, Олеся Денисюк висло-
вила вдячність: «Ви подару-

вали море позитивних емоцій, 
зарядили позитивною енергі-
єю. Дякуємо за святковий на-
стрій». 

Інакше й не могло бути. На-
дія Левицька вважає, що не 
варто показувати смуток, і за-
кликала навідуватися до укра-
їнських воїнів у шпиталях, під-
тримувати їх добрими справа-
ми й щирими словами.
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Учасники гурту «Пшеничне перевесло» разом з українськими воїнами, які зараз лікуються  
у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону

Цього року водойми якщо і вкриваються льодом,  
то дуже ненадійним

Зима хоч і не дуже щедра на сніг, але катання ніхто не скасовував
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