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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Попри побоювання щодо 

відсутності контракту  
 з Росією чи якихось 

подій, що призведуть до 
дестабілізації та зриву 
опалювального сезону, 

цього не сталося».

КОЛишНІЙ пОЛІтв’язЕНь 
зАСтУпНиК ГОЛОви МЕджЛІСУ 
КРиМСьКОтАтАРСьКОГО НАРОдУ 
АхтЕМ ЧиЙГОз: 

«Списки трьох 
тисяч осіб, готових 
воювати в Криму,  
я передав Джемілєву  
в лютому 2014 року»

Шість років тому, 26 лютого 2014-го, під стінами Вер-
ховної Ради АР Крим пройшов багатотисячний мі-

тинг, значення якого ще оцінять у новітній історії Украї-
ни. Так вважає колишній політв’язень заступник голови 
Меджлісу кримськотатарського народу, народний депу-
тат Ахтем Чийгоз. Розмова з ним про те, яка сьогодні ре-
альна ситуація в Криму, що має бути першим пунктом у 
стратегії деокупації півострова, а також як Чийгоза на-
магалися підкупити у Сімферопольському СІЗО, щоб 
переманити на бік нового режиму в Криму.

— Ахтем-бей, сьогодні деякі експерти в Україні за-
кликають до «тверезої і реалістичної» оцінки ситуації 
в Криму і радять не сподіватися на його повернення у 
найближчі десятиліття. Днями відомий журналіст Ві-
талій Портніков порівняв Крим з колишніми республі-
ками Прибалтики, де патріоти змушені були боротися 
за місця в КПРС, щоб захистити свою землю і зберегти 
мову. Ви поділяєте ці побоювання щодо Криму?

— Україна має розуміти, що саме вона зобов’язана 
звільняти Крим і тому бути в авангарді цього проце-
су. Тоді й світ не зможе замовкнути. І взагалі 
це обов’язок держави — боротися за свою те-
риторію. 

2,079 трлн грн
становив у січні обсяг держборгу.  

За місяць він зріс на 80,7 млрд грн,  
або на 4%, за даними Мінфіну  

ПОГЛЯД. Поліссю загрожує неконтрольоване заболочення  
колись осушених територій

Чи потрібні  
на житомирщині 
меліоровані поля?

Прем’єр-міністр про чудове проходження 
опалювального сезону, зокрема й завдяки погоді
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

Голова Представництва ЄС  
в Україні Матті Маасікас 
радить українцям бути 
особливо амбітними під час 
перегляду Угоди про асоціацію

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Хибна законодавча норма 
змушує аграріїв користуватися 
застарілими, шкідливими 
засобами захисту рослин 
замість новітніх розробок
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 Цивілізованість перемагає пережитки 
ХАРЧУВАННЯ ВОЇНІВ. З 

початку березня цього року 
всі бойові частини Збройних 
сил України перейшли на но-
ву систему харчування за ка-
талогом продуктів. В оновле-
ному меню тепер понад чо-
тири сотні найменувань про-
дуктів, з яких можливо склас-
ти щоденний різноманітний 
раціон військовослужбов-
ців. Головна умова — не ви-
йти сумою за вартість добо-
вого комплекту, який під час 
аукціо нів визначено в межах 
від 67 до 74 гривень за один.

У військовослужбовців 
з’явилася можливість обира-
ти собі обіди, сніданки та ве-
чері на власний смак і за се-
зоном, повідомляє пресслуж-
ба Міноборони. Відкриваючи 
каталог продуктів харчуван-
ня, наданий постачальними 
компаніями — переможцями 
процедури публічних заку-
півель, командир військової 
частини може обирати про-
дукти як у віртуальному су-
пермаркеті.

Реформування застарілої, 
ще радянської системи харчу-

вання створило широкі мож-
ливості у забезпеченні що-
денного меню військовослуж-
бовців продуктами, звичними 
у цивільному житті, але рані-
ше не доступними людям у 
військовій формі.

Тепер за підсумками регу-
лярного моніторингу просте-
жується позитивне сприйнят-
тя військовослужбовцями за-
провадженої системи харчу-
вання. Водночас розпочато 
експеримент із малими гар-
нізонами, які не залучено в 
ООС, для приведення якості 

харчування до цивілізовано-
го рівня. 

До слова, це стало продо-
вженням виконання постано-
ви Кабінету Міністрів від 28 
грудня 2016 року №1026 «Де-
які питання закупівлі продук-
тів харчування Міністерством 
оборони». А першими на но-
ву систему ще восени 2015-го 
перейшли дві пілотні військові 
частини — Західна військово-
морська база (м. Одеса) й На-
ціональна академія сухопут-
них військ ім. П. Сагайдачно-
го (м. Львів).
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація про виконання Державним бюро розслідування 
бюджету за 2019 рік

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним 
органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, ви-
явлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, від-
несених до його компетенції. 

Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобіган-
ня, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:

1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають 
особливо відповідальне становище відповідно до частини пер-
шої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, 
посади яких віднесено до першої — третьої категорій посад дер-
жавної служби, суддями та працівниками правоохоронних орга-
нів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності де-
тективів Національного антикорупційного бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Національно-
го антикорупційного бюро України, заступником Генерального 
прокурора — керівником Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідуван-
ня цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозді-
лу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бю-
ро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військо-
вої служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених 
статтею 422 Кримінального кодексу України.

Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на 
нього завдань та у межах своєї компетенції протягом 2019 року:

- брало участь у формуванні та реалізації державної політики 
у сфері протидії злочинності;

- здійснювало інформаційно-аналітичні заходи щодо вста-
новлення системних причин та умов проявів організованої зло-
чинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено 
до компетенції Державного бюро розслідувань;

- розкривало злочини, розслідування яких віднесено до ком-
петенції Державного бюро розслідувань;

- здійснювало досудове розслідування злочинів, віднесених 
до підслідності Державного бюро розслідувань, на підставах та 
в порядку, встановлених законом;

- розробляло методику розслідування окремих видів злочи-
нів;

- вживало заходів щодо відшкодування завданих державі 
збитків і шкоди, забезпечувало можливості для конфіскації ко-
штів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів, 
у порядку, визначеному законодавством;

- проводило перепідготовку та підвищення кваліфікації пра-
цівників Державного бюро розслідувань;

- забезпечувало відповідно до законодавства додержання ре-
жиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обме-
женим доступом, а також визначеного законом порядку опри-
люднення та надання доступу до публічної інформації.

Державне бюро розслідувань як головний розпорядник бю-
джетних коштів у 2019 році здійснювало свою діяльність у ме-
жах бюджетної програми — 6421010 «Забезпечення діяльності 
Державного бюро розслідувань».

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» Державному бюро розслідувань були затверджені бюджет-
ні призначення за КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльності 
Державного бюро розслідувань» у сумі 1 111 261,1 тисячі гри-
вень.

За загальним фондом державного бюджету Державним бю-
ро розслідувань у 2019 році використано коштів у сумі 869 125,2 
тисячі гривень.

Протягом 2019 року до кошторису Державного бюро розслі-
дувань за спеціальним фондом державного бюджету (код до-
ходів 25020200) були внесені зміни на загальну суму 285 685,4 
тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 
року № 681-р «Про виділення коштів з резервного фонду дер-
жавного бюджету» Державному бюро розслідувань було виді-
лено кошти з резервного фонду державного бюджету за бю-
джетною програмою 6421700 «Придбання транспортних засо-
бів» в сумі 25 000,0 тис. грн. для придбання транспортних засо-
бів, з яких використано 24 447,8 тис. гривень.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, а також 
інвестиційних програм (проектів) Державному бюро розсліду-
вань Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» не передбачалися.

Повна інформація про виконання бюджету за 2019 рік бу-
де публічно представлена на засіданні Державного бюро роз-
слідувань 06 березня 2020 року о 16:00 годині за адресою:  
вул. С. Петлюри, 15, м. Київ.

Прийом заявок для участі в публічному представленні здій-
снюється за тел. 294-64-79 до 16:00 години 05 березня 2020 
року.

Керівник Управління планово-фінансової діяльності, бухгал-
терського обліку, звітності – головний бухгалтер Д.Я. Луцик

ОГОЛОШЕННЯ
про скликання ХVІІІ чергового з’їзду суддів України

 ХVІІІ черговий з’їзд суддів України відповідно до рішення Ра-
ди суддів України від 31 січня 2020 р. № 2 відбудеться 6—7 квіт-
ня 2020 р. у приміщенні Конгрес-холу готелю «Президент» за 
адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12. 

На обговорення буде запропоновано питання: 
- про призначення судді Конституційного Суду України;
- про обрання Ради суддів України;
- звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суд-

дівського самоврядування щодо забезпечення незалежності су-
дів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення 
діяльності судів;

- інформація Голови Державної судової адміністрації Украї-
ни про її діяльність, зокрема організаційне, фінансове та мате-
ріально-технічне забезпечення діяльності органів судової влади;

- про внесення змін до Регламенту з’їзду суддів України;
- про внесення змін до Положення про Раду суддів України.

 Рада суддів України 
Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні. 

Справа 591/2758/17, провадження 11-кп/816/266/20.
Сумський апеляційний суд, в порядку ст.ст. 297-5, 323 КПК 

України викликає обвинуваченого Вакала Максима Анатолійо-
вича, 09.09.1984 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, 
кв. 16, м. Суми) для участі в апеляційному розгляді криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримі-
нальному провадженні Зражевського А.Ю. на ухвалу Зарічного 
районного суду м. Суми від 10 грудня 2019 року, якою прокуро-
ру повернуто обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні відносно Вакала М.А. за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2020 
року о 16-00 годині в приміщенні Сумського апеляційного су-
ду за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 28, м. Суми. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду передбачено ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття особи на виклик суду передбаче-
но ст.ст. 139, 323 КПК України.

Кримінальне провадження буде розглядатись колегіальним 
складом суду у складі: головуючого судді — Литовченко Н.О., 
суддів Матуса В.В., Філонової Ю.О.

В провадженні Франківського районного суду м. Львова пе-
ребуває цивільна справа № 461/9476/19 за заявою Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб «Сокіл Київ», за-
інтересована особа — Приватне акціонерне товариство «Київ-
шляхбуд», про визнання втраченого векселя недійсним та від-
новлення прав на втрачений вексель. Втрачений документ має 
такі характерні ознаки:

Вид векселя — простий вексель;
Серія бланка — АА;
Номер бланка — №1994427;
Сума векселя — 10 000 000,00 гривень;
Дата складання — 04.12.2009 року;
Місце складання — місто Київ;
Строк оплати — 04.12.2019 року.
Векселедавець — Відкрите акціонерне товариство «Київ-

шляхбуд»;
Перший векселедержатель — Публічне акціонерне товари-

ство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «Біт Капітал».

Пропонується держателю втраченого векселя повідомити суд 
у тримісячний строк про свої права на вексель.

Суддя С.М. Мартьянова
До уваги 

Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕЙТ ОІЛ» 
(код ЄДРПОУ 39436796)

У зв’язку з неможливістю вручити лист про початок розгля-
ду справи про порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції № 24-26.13/49-18, у якому зазначено про при-
йняте Антимонопольним комітетом України розпорядження від 
10.05.2018 № 01/86-р та про інформацію, яка повинна бути на-
дана товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕИТ ОІЛ» 
у встановлений термін, зазначений лист (повний його зміст) 
розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Розгляд справ».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 Правил роз-
гляду заяв і справ про порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимо-
нопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, заре-
єстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за 
№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного коміте-
ту України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами).

Втрачений паспорт серії СА 778055, виданий Комунарським 
РВУМВС України в Запорізькій обл. від 02 червня 1998 року на 
ім’я Бражиненко Олександра Івановича, та Довідку про при-
своєння ідентифікаційного номера ДПІ у Комунарському р-ні 
м.Запоріжжя №1906223279 на ім’я Бражиненко Олександра Іва-
новича, вважати недійсними. 

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: GL3N016624-GL3N016628(5 лотів); GL3N016668
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: 19.03.2020

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/46603-asset-sell-id-
268154,46607-asset-sell-id-268183

Втрачене свідоцтво на право власності, серія СЕ № 011321, та Свідоцтво на право пла-

вання під державним прапором України, серія РА № 011321, видане Держфлотінспекцією 

України 24 жовтня 2002 року, судновласник ДП «Запорізький річковий порт»  АСК «Укр-

річфлот» відносно судна «Світанок 6», 

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ 
ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебу-

ває кримінальне провадження №12017230040002180 за обвинуваченням Огли 
Джалтира Вікторовича, 29.07.1986 року народження, за ч. 1 ст. 121 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілого Го-
ловатого Сергія Сергійовича, 14.04.1987 року народження, місце проживання:  
м. Херсон, вул. Дровніка,186, відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК України, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 10.03.2020 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Херсонського міського суду 
Херcонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судо-
вого засідання 908.

Суддя Г.С. Смирнов

У зв’язку з відкриттям спадкової 
справи після смерті 

Алєксєєвої (Шнуркової)  
Ніни Артемівни, 

померлої 15 листопада 2019 року, що 
проживала: місто Харків, проспект 
Тракторобудівників, будинок № 138, 
квартира № 197, розшукується спадко-
ємець за заповітом Пархоменко Олек-
сій Володимирович, 14 травня 1990 ро-
ку народження, та спадкоємці за зако-
ном.

Прошу спадкоємців протягом шести 
місяців з часу відкриття спадщини звер-
нутися за адресою: вулиця Валентинів-
ська, буд. 37/128, місто Харків, 61121. 
Тел.+380577312202, +380503014603. 
Нотаріус Олена Левковець.

Краматорським міським судом Донецької області (вул. Маяковського, 21, м. Кра-
маторськ, Донецька обл.) під головуванням судді Чернобай А.О. розглядається ци-
вільна справа №234/2304/20 за заявою Акціонерного товариства «Укргазвидобуван-
ня» (вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, ідентифікаційний код 30019775), заінтересована 
особа: Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» (вул. 
Металургійна, 47, м. Макіївка, ідентифікаційний код 00191170) про визнання втраче-
них векселів недійсними:

простого векселя № 66334970643259, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат»  12.05.2003 у м. Макіївці Донецької 
обл., із строком платежу 12.05.2005 на суму 2 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700143, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 19.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 2 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700144, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 19.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 1 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700137, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 3 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700140, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 1 636 022,41 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700138, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 р. на суму 3 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший век-
селедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700136, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 3 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700135, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат»  11.12.2003 у м. Макіївці Донецької 
обл., із строком платежу 11.12.2007 на суму 3 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700134, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007  на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший век-
селедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700133, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700132, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700131, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700115, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат»  11.12.2003 у м. Макіївці Донецької 
обл., із строком платежу 11.12.2007 на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700114, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 11.12.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу 11.12.2007 на суму 5 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший вексе-
ледержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644544, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 500 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644647, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 1 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644560, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 1 500 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644661, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 2 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644662, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 2 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644663, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 4 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970644664, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 4 000 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий;

простого векселя № 66334970700113, виданого Відкритим акціонерним товари-
ством «Макіївський металургійний комбінат» 31.10.2003 у м. Макіївці Донецької обл., 
із строком платежу за пред’явленням на суму 1 500 000,00 грн. у м. Макіївці, перший 
векселедержатель невідомий; та відновлення права на них.

Краматорським міським судом Донецької області викликається до суду держатель 
втрачених векселів, якому пропонується повідомити суд у тримісячний строк з дня 
публікації про виклик про свої права на векселі.



3 березня 2020 року, вівторок, № 41 www.ukurier.gov.ua 11

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 № 409176 Нежитлове напівпідвальне приміщення, заг. пл. 106,80 
кв.м. за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд. 16

Початкова ціна продажу: 1 872 287,84 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 187 228,78 грн.
Лот № 409181 Вбудоване нежитлове приміщення, заг.пл. 92,50 кв.м., за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, буд. 99
Початкова ціна продажу: 424 269,06 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 42 426,91 грн
Лот № 409183 Нежитлова будівля, заг.пл. 391,20 кв.м., за адресою: Хар-

ківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, буд. 10А (десять «А»)
Початкова ціна продажу: 930 033,28 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 003,33 грн
Лот № 409185 Житловий будинок з прибудовами та мансар-

дою, заг.пл. 126,1 кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 0,0531 га, 
К/Н:7110136700:04:019:0061 (цільове призначення: для будівництва і об-
слуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд), за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 50

Початкова ціна продажу: 1 708 576,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 170 857,64 грн
Лот № 409189 Нежитлові будівлі, а саме: офісні приміщення (літ. А-І,а), 

будівля магазину з прибудовою 59,1 кв.м (літ Б-1, б) , погріб (літ.В), вби-
ральня (літ. Г), огорожа №1-4 замощення №1, водоколонка №5, заг.пл. 82 
кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 52

Початкова ціна продажу: 1 360 896,89 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 136 089,69 грн
Лот № 409191 Нежитлові будівлі, заг.пл. 3 470,40 кв.м, за адресою: Чер-

нігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Садова, буд. 4 
Початкова ціна продажу: 2 204 553,66 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 220 455,37 грн
Лот № 409193 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 

532,60 кв.м.та земельна ділянка, заг.пл. 0,12 га, К/Н:5610100000:01:045:0057 
(цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будин-
ку, господарських споруд), за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, буд. 19

Початкова ціна продажу: 2 581 855,61 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 258 185,56 грн
Лот № 409195 Адмінприміщення, заг.пл. 363,90 кв.м., виробнича база 

(столярний цех, сушарня, складські приміщення), заг.пл. 530,30 кв.м, зе-
мельна ділянка, заг.пл. 0,5489 га, К/Н:5625085600:01:004:0948 (цільове при-
значення: для будівництва та обслуговування пилорами та допоміжних бу-
дівель та споруд), за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокит-
не, вул Ювілейна, буд.15

Початкова ціна продажу: 937 911,84 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 791,18 грн
Лот № 409196 Житлова нерухомість, заг.пл. 242,5 кв.м. та земельна ді-

лянка, заг.пл. 0.1 га, К/Н:5910200000:22:008:0015 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд), за адресою:Сумська обл., м. Охтирка, вул. Л.Українки, буд.101

Початкова ціна продажу: 774 798,35 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 77 479,84 грн
Лот № 409200 Будівлі та споруди (нежилі приміщення), заг.пл. 937,70, за 

адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Кіровське (се-
лище міського типу Обухівка), вул. Вознесенська, буд. 62А

Початкова ціна продажу: 1 566 174,56 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 156 617,46 грн
Лот № 409201 Земельна ділянка №28, заг.пл. 0,1422 га, 

К/Н:5910700000:05:010:0018 (цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі) та нежитлова будівля (будівля ресторану, 
А-2), заг.пл. 1,485,90 га, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бул. Свободи 
(бул. Жовтневої Революції), буд. 28

Початкова ціна продажу: 7 230 238,15 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 723 023,82 грн
Лот № 409203 Незавершене будівництво 5-поверхового житлового 

будинку(готовність 46,7%), заг.пл. 380,90 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Мучна,  буд. 46 «а»

Початкова ціна продажу: 1 551 640,81 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 155 164,08 грн
Лот № 409205 Майнові права на 4-кімнатну квартиру №109, заг.пл. 

143.60 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 1Б, квар-
тира №109 в буд. осях А-Ж, 1-5

Початкова ціна продажу: 1 903 067,04 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 190 306,70 грн.
Лот № 409207 Майнові права на 2-кімнатну квартиру № 110, заг.пл. 

84,47 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, №1Б, квар-
тира №110 в буд. осях А-Ж, 4-7

Початкова ціна продажу: 1 162 829,64 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 116 282,96 грн
Лот № 409208 Нежитлові приміщення в нежитловій будівлі «корпус №4», 

заг.пл. 14 626,30 кв.м. та обладнання в кількості 164 од, за адресою: Черні-
гівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 109/3

Початкова ціна продажу: 52 692 339,31 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 5 269 233,93 грн
Лот № 409209 Нежила будівля, будинок культури, заг.пл. 5 727,20 кв.м., 

за адресою: м. Київ, вул. Василенка Миколи, буд.15-А
Початкова ціна продажу: 65 336 383,40 грн. (підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 6 533 638,34 грн

Аукціон відбудеться 23.03.2020 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години ро-
боти: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з мо-
менту оприлюднення інформації до 9:00 22.03.2020 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 22.03.2020 року на поточний рахунок ДП 
«СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з май-
ном 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 № 409177 Квартира № 26, заг.пл. 144,51 кв.м, за адресою: Кірово-
градська обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квар-
тира №26

Початкова ціна продажу: 1 538 987,25 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 153 898,73 грн.
Лот № 409178 Квартира № 28, заг.пл. 94,56 кв.м, за адресою: Кірово-

градська обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квар-
тира №28

Початкова ціна продажу: 1 113 462,26 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 111 346,23 грн.
Лот № 409179 Квартира № 50, заг.пл. 33,55 кв.м, за адресою: Кіровоград-

ська обл., м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, квартира №50
Початкова ціна продажу: 384 655,22 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 38 465,52 грн
Лот № 409180 Квартира № 26, заг.пл. 55,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. 

Гарматна, буд. 18, квартира № 26
Початкова ціна продажу: 1 503 248,21 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 150 324,82 грн
Лот № 409182 Квартира № 15, заг.пл. 68,6 кв.м, за адресою: м. Суми, вул. 

Кооперативна, буд. 7, квартира №15
Початкова ціна продажу: 813 097,71 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 81 309,71 грн
Лот № 409184 Квартира № 13, заг.пл. 75,99 кв.м, за адресою: м. Суми, 

вул. Кооперативна, буд. 7, квартира №13
Початкова ціна продажу: 852 225,12 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 222,51 грн
Лот № 409186 Квартира № 30, заг.пл. 79,8 кв.м, за адресою: Харків-

ська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, квар-
тира №30

Початкова ціна продажу: 775 256,16 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 77 525,62 грн
Лот № 409188 Земельна ділянка, заг.пл. 1,413 га, 

К/Н:3222486600:04:004:0032 (цільове призначення: для введення промис-
ловості, комерційного використання і громадського призначення), за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 3 258 930,11 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 325 893,01 грн
Лот № 409190 Квартира № 16, заг.пл. 76,27 кв.м, за адресою: м. Суми, 

вул. Кооперативна, буд. 7, квартира №16
Початкова ціна продажу: 856 441,46 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 644,15 грн.
Лот № 409192 8(вісім) земельних ділянок з цільовим призначенням: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, а саме:

земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0003;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0004;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0005;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0006;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0008;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0009;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0010;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0011, за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі
Початкова ціна продажу: 23 761 846,35 грн. (не підлягає оподаткуван-

ню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 2 376 184,64 грн
Лот № 409194 3(три) земельні ділянки з цільовим призначенням: для ін-

дивідуального садівництва, а саме:
земельна ділянка, заг.пл. 14 га, К/Н:3221487300:02:001:0016;
земельна ділянка, заг.пл. 20,0002 га, К/Н:3221487300:02:022:0013;
земельна ділянка, заг.пл, 32 га, К/Н:3221487300:02:023:0015, за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська селищна рада
Початкова ціна продажу: 29 118 338, 00 грн. (не підлягає оподаткуван-

ню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 2 911 833, 80 грн
Лот № 409197 4(чотири) земельні ділянки з цільовим призначен-

ням: для будівництва та житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(присадибна ділянка), а саме:

земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0087;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0090;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0088;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0089, за адре-

сою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино
Початкова ціна продажу: 879 335,84 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 87 933,58 грн
Лот № 409199 Земельна ділянка, заг.пл. 0,198 га, 

К/Н:5322485103:03:001:0016 (цільове призначення:для комерційного вико-
ристання), за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки

Початкова ціна продажу: 93 978,26 грн. (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 9 397,83 грн
Лот № 409202 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, 

К/Н:6123081500:02:001:0033 (цільове призначення: для індивідуального 
житлового будівництва), за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, с. 
Вікторівка, вул. Львівська

Початкова ціна продажу: 113 477,89 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 11 347,79 грн
Лот № 409204 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2 га, 

К/Н:6325183501:00:003:0027 (цільове призначення: для будівництва і обслу-
говування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадиб-
на ділянка), за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Руські Тишки, 
вул. Сонячна, 7

Початкова ціна продажу: 181 256,09 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 18 125,61 грн
Лот № 409206 Земельна ділянка, заг.пл. 3,033 га, 

К/Н:3222486600:04:004:0707 (цільове призначення: для промисловості, ко-
мерційного, громадського призначення) за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 4 501 185,29 грн. (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 450 118,85 грн

Аукціон відбудеться 23.03.2020 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години ро-
боти: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з мо-
менту оприлюднення інформації до 9:00 22.03.2020 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 22.03.2020 року на поточний рахунок ДП 
«СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з май-
ном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

Інформація про використання коштів державного бюджету 
Донецькою облдержадміністрацією  

за 2019 рік по загальному та спеціальному фондах

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
Донецька обласна державна адміністрація визначена головним розпорядником 
коштів державного бюджету по видатках, пов’язаних із здійсненням виконавчої 
влади на території Донецької області за КПКВК 7751010 «Здійснення виконавчої 
влади у Донецькій області».

Згідно з чинним законодавством, діяльність облдержадміністрації спрямова-
на на виконання Конституції України, законів України, Указів Президента України, 
нормативних актів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних програм 
соціально-економічного та культурного розвитку.

Згідно з Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом Пре-
зидента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 «Про утворення військово-
цивільних адміністрацій» утворено Донецьку обласну військово-цивільну адміні-
страцію. У зв’язку з її утворенням Донецька обласна державна адміністрація на-
була статусу Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, а її голова – 
статусу керівника цієї військово-цивільної адміністрації.

За 2019 рік касове виконання по загальному та спеціальному фондах за ви-
щевказаним кодом програмної класифікації видатків склало 719 804,3 тис. грн., 
що дорівнює 92,3 % планових призначень.

Враховуючи положення Порядку складання бюджетної звітнос-
ті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (із змі-
нами), до зведеного річного звіту включені показники фінансової та бюджетної 
звітності розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які на звітну дату не 
надали фінансову, бюджетну звітності та знаходяться на території непідконтр-
ольній українській владі, у обсягах, що були подані ними у квартальній звітнос-
ті 2014 року.

По загальному фонду касові видатки на утримання апарату та 19 структур-
них підрозділів облдерж адміністрації і 13 райдержадміністрацій склали 451 537,2 
тис. грн., що дорівнює 99,5 % планових призначень. Видатки на утримання 4 рай-
держадміністрацій, які знаходяться на непідконтрольній території, не планували-
ся та не здійснювалися. Основну питому вагу 443 788,9 тис. грн. або 98,3 % за-
гального обсягу видатків складають кошти за захищеними видатками. У струк-
турі видатків облдержадміністрації витрати на придбання предметів постачання 
і матеріалів, оплату послуг та інших видатків склали 7 748,3 тис. грн.   (1,7 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшло коштів у сумі 270 831,2 тис. грн., 
касові видатки склали 268 267,1 тис. грн.

Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 9 361,6 тис. грн., надходження за оренду майна бюджетних 

установ – 3,4 тис. грн., надходження від реалізації майна – 11,9 тис. грн.;
- інших джерел 2 963,4 тис. грн.;
- коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконан-

ня програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону у сумі 258 
490,9 тис. грн.

Ефективність витрачання бюджетних коштів характеризується виконанням 
наступних показників, визначених у бюджетній програмі діяльності облдержад-
міністрації:

-  кількість державних і місцевих програм, що реалізуються на території об-
ласті – 304;

-  кількість прийнятих управлінських рішень – 22 338.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією з 
а кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету
КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ» 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік                                                                                                        

(тис. грн.)

Код про-
грамної 

класифіка-
ції видатків 
та кредиту-
вання бю-

джету / код 
економіч-
ної класи-
фікації ви-
датків бю-
джету або 
код кре-

дитування 
бюджету 

Код функ-
ціональної 
класифіка-
ції видат-
ків та кре-
дитування 
бюджету 

Наймену-
вання згід-
но з про-
грамною 
класифі-

кацією ви-
датків та 
кредиту-

вання бю-
джету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на    
2019 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін 

касо-
ве вико-
нання за 
2019 рік 

план на   
2019 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін 

касо-
ве вико-
нання за 
2019 рік     

план на   
2019 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін 

касо-
ве вико-
нання за 
2019 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      7751010 «Здійснення виконав-

чої влади у Донецькій області»
453651,1 451537,2 326079,7 268267,1 779730,8 719804,3

2110   359525,7 359489,3 229951,9 191640,4 589477,6 551129,7
2120   76644,9 76414,1 48553,6 38884,9 125198,5 115299,0
2210   4192,7 3374,3 6785,7 5894,3 10978,4 9268,6
2230 15,0 15,0 15,0 15,0
2240 2668,8 2151,2 20257,5 14318,2 22926,3 16469,4
2250 749,2 670,8 462,3 166,9 1211,5 837,7
2271 3360,3 3145,8 273,0 129,5 3633,3 3275,3
2272   257,9 229,9 11,4 8,2 269,3 238,1
2273   4275,5 4174,5 235,9 176,9 4511,4 4351,4
2274 338,8 285,7 338,8 285,7
2275 50,3 49,6 8,6 6,2 58,9 55,8
2281 1433,5 1210,2 1433,5 1210,2
2282 23,4 23,2 120,3 117,8 143,7 141,0
2800 213,6 179,2 1002,6 495,3 1216,2 674,5
3110 1350,0 1349,6 14734,3 12969,4 16084,3 14319,0
3132 783,8 783,8 783,8 783,8
3160 1450,3 1450,1 1450,3 1450,1

Голова облдержадміністрації, керівник обласної  
військово-цивільної адміністрації     П.О. Кириленко
Начальник управління фінансового забезпечення –  
головний бухгалтер облдержадміністрації   С.П. Зеленська

До уваги
приватного підприємства «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 33508037)

За результатами розгляду справи № 130-26.13/71-19 про вчинення ПП «ВІ АЙ 
ПІ ДЕПАРТАМЕНТ» порушення законодавства про захист економічної конкурен-
ції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету у встановлені органами 
Комітету строки, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету 
України прийняла рішення від 20 листопада 2019 року № 86-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України (https://amcu.gov.ua/) в розділі «Головна Розгляд 
справ».

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

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що в про-
вадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним 
№42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Микола-
йовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною 1 ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 11.00 год. 10.03.2020 (в приміщенні 
Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська 
область, м. Стрий, вул. Валова,12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Ми-
колайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 
9/18, м. Стрий.

Суддя Сас С. С.
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Відповідати за кожне слово 
Відділ кормережі, 

«Урядовий кур’єр»

ВІТАННЯ. Власний кореспон-
дент газети «Урядовий кур’єр» 
в Миколаївській області Оле-
на Івашко стала переможницею 
щорічної міської програми «Го-
родянин року» в номінації «За-
соби масової інформації». Кон-
курс проводять 22 роки поспіль. 
Шляхом голосування миколаїв-
ці та оргкомітет визначають най-
кращих містян у таких номіна-
ціях: «Культура», «Мистецтво», 
«Вища школа та наука», «Підпри-
ємництво», «Середня школа», 
«Фізкультура та спорт», «Благо-
дійність», «Охорона здоров’я», 
«Промисловість та транспорт», 
«ЗМІ». Щороку визначають «Лю-
дину року». За підсумками голо-
сування нею стала Надія Іванова, 
директорка фірми «Золотий ко-
лос», аграрій, меценатка, депу-
тат Миколаївської обласної ради. 

Олена Івашко за освітою вчи-
телька історії та правознавства. 

Почала працювати в журналісти-
ці з 2002 року, в редакції газети 
«Урядовий кур’єр» — з 2010-го. 
Серед її улюблених тем — стан 
довкілля, культура, туризм, істо-
рія, рідне місто, цікаві особистос-
ті. Вважає, що саме в журналісти-

ці вдалося реалізуватися і як вчи-
телеві. «Ці професії схожі, — за-
значає вона в інтерв’ю журналіс-
тові газети «Вечерний Николаев» 
Олександрові Сайковському. — 
По-перше, матеріали пишу так, 
щоб усе було зрозуміло. Не ви-

користовую хитромудрих фраз, 
не зображаю із себе письменни-
цю, не брешу. По-друге, вважаю, 
що журналіст повинен навіть най-
складніші речі викладати про-
стою доступною мовою. І в цьо-
му ще одна місія журналістики, 
пов’язана з учительством. Жур-
наліст має бути і вчителем, і вихо-
вателем, розповідаючи про ціка-
ві теми, проблеми суспільства». 

— Нині хіба що лінивий не 
лає сучасну журналістику, — ка-
же Олена. — Мене теж в ній не 
все влаштовує, адже журналіст 
— людина, яка несе відповідаль-
ність за кожне сказане слово. Ві-
домо, що одна неправильно по-
ставлена   кома може вершити до-
лю. Так само одне непродумане 
слово може образити або прини-
зити. У складних конфліктних те-
мах, про які пишу, намагаюся від-
повідати за свої слова. 

Редакція газети «Урядовий 
кур’єр» вітає Олену Івашко із за-
служеною нагородою й бажає но-
вих творчих здобутків.

У запалі буковинських танцю та пісні

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ОБМІН КОНЦЕРТАМИ. Тер-
нополяни гучними оплесками, 
усмішками та щирим «Браво!» ві-
тали на сцені обласної філармо-
нії Буковинський ансамбль пісні й 
танцю ім. Андрія Кушніренка. Ху-
дожній керівник і головний дири-
гент ансамблю народний артист 
України Ярослав Солтис зазна-
чає, що останніми роками ство-
рили шість вокально-хореогра-
фічних композицій, побудованих 
на буковинському фольклорі. Пі-
сенну скарбничку колективу по-
повнили майже 50 нових творів. 
У репертуар повернули й деякі 
народні пісні, які виконували кіль-
ка десятиріч тому.

Народні перлини розшукують 
у різний спосіб. Гортають збірни-

ки пісень,  видані понад пів сто-
ліття тому. Пісні місцевості, де на-
родилися, пропонують і самі ар-
тисти ансамблю. Весілля почас-
ти стають своєрідним майданчи-
ком запозичення нових пісень. 
Як, зрештою, виступи з концер-
тами в населених пунктах облас-
ті, на фестивалях. 

У місті Вижниця торік відбував-
ся Гуцульський фольклорно-ет-
нографічний фестиваль, у яко-
му брали участь виконавці з гір-
ських регіонів інших країн. Чима-
ло записали пісень там. На сцені 
вони звучатимуть уже огранени-
ми.  Ярослав Солтис каже, що є 
пісні, на основі яких можна ство-
рити цілу вокально-хореографіч-
ну композицію.  

Творча мета й завдання ан-
самблю — пропагувати народ-
не мистецтво рідного краю, де 

живуть буковинці й гуцули, а та-
кож чимало молдован, румунів. 
Їхній пісенний пласт знаходить 
відображення в репертуарі ко-
лективу.

Радіють артисти, що кілька 
років тому  випала нагода побу-
вати на фольклорних фестива-
лях у польських містах Кошалін 
і Закопане, в румунських Ясах 
та Сучаві. Але хотілося б більше 
гастролювати містами України. 
Однак філармонії обмежені фі-
нансово, тож роками між цими 
установами в Тернополі, Чер-
нівцях, Вінниці, Житомирі, Іва-
но-Франківську та іншими три-
ває інша форма співпраці — об-
мінні концерти. Ось танцюваль-
ний колектив «Надзбручанка» 
нещодавно виступав у Чернів-
цях, а тепер Тернопільська фі-
лармонія приймала Буковин-

ський ансамбль пісні й танцю  
ім. Андрія Кушніренка. Шану-
вальники народного мистецтва 
могли насолодитися запальни-
ми, енергійними, виразними, 
щирими вокально-хореографіч-
ними композиціями, танцюваль-
ними жартами. Вони у виконан-
ні чоловічої групи ансамблю ли-
нули не просто задушевно, а бо-
жественно, тож вдячний глядач 
не міг не викликати на біс. За-
вершили ж у Тернополі свій кон-
церт чернівчани твором на вірш 
Володимира Сосюри «Любіть 
Україну!» Гучних оплесків тер-
нополяни не шкодували заслу-
женій артистці України Людмилі 
Радиш, солістам ансамблю Лілії 
та Андрію Тарасовим, Валерієві 
Гуралю, Валентинові Гайдеєку, 
Віті Тарасовій, Михайлові Сопі-
ту та іншим.     

У Сумах до дня народження Кобзаря  
оголосили конкурс 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Із цікавим 
починанням виступив від-
діл молоді і спорту Сумської 

міської ради: цими днями в 
місті розпочато конкурс на 
кращий відеоролик, присвя-
чений життю і творчості Та-
раса Шевченка. Умовами пе-
редбачено вимоги до май-

бутніх робіт. Потрібно не-
одмінно процитувати на ви-
бір вірш Кобзаря, провес-
ти зйомку на тлі одного з 
пам’ятників класикові націо-
нальної літератури, розміс-

тити в інтернеті відео не піз-
ніше 9 березня.

Журі визначить трьох пере-
можців, які отримають моло-
діжні призи. Серед них порта-
тивний зарядний пристрій. 

Гляньте, де ж там наші буковинки? Маєм файну вроду, файні ми й у танці
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У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991—2020 рр.) кліматологи Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса Срезневського обрахували 
нові кліматичні норми для міста Києва за температу-
рою повітря і опадами для лютого.

Їхні нові значення такі: за температурою повітря 
-2,3°С (було -4,2°С), за опадами 39 мм (було 46 мм).

Власкор «УК» стала переможницею міської програми 
«Городянин року» в номінації «ЗМІ»

Розшукуються спадкоємці після смерті КУХТИК Надії Федорівни, 
28.02.1924 року народження. Звертатися до Соловйової Світла-
ни Семенівни, нотаріуса м. Краматорська, вул. Академічна, 47,  
тел. 0953982558.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку 
Олександра Максимовича, 18.02.1977 р. н., як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
в судове засідання під головуванням судді Аксьонова В.Є., яке відбу-
деться 18 березня 2020 року о 12 год. 00 хв. та 01 квітня 2020 року о 
09 год. 30 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Романченка Сергія 

Григоровича, 21.07.1973 р.н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8802/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О.Б. 
у судові засідання, що відбудуться 10 березня 2020 року об 11-30 год. та 26 
березня 2020 року о 14-30 год. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-

відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, вне-
сеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове за-
сідання на 11 березня 2020 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О.В. Стадченко
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинува-
ченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрач-
ного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного 
Андрія Миколайовича в судове засідання на 10 березня 2020 року о 14 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко
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