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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 жовтня 2020 року
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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ВІТАЄМО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ!
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З ПЕРШИХ ВУСТ
Кавалер ордена «За мужність» Олена Білозерська: «Навіть у бойові 
моменти не забувала, що я не тільки снайпер, а й журналістка» 

ПРОФЕСІОНАЛ
Батько трьох синів майор Юрій Жуков із Бурині  
на Сумщині з честю пройшов АТО 

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
На сьомому році війни жителі населених пунктів прифронтової зони 
живуть тривогою та надією

БОЙОВИЙ ВИШКІЛ
Фраза «Уперед-вперед, чорний берете!» стала девізом танкового 
підрозділу, який із 2014 року захищає Україну на сході
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ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК
Підрозділи ЗСУ показують високі вишкіл  
і майстерність

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
Доброволець Віталій Зварич  
із Тернопілля з побратимами ще добу  
чи дві після відходу українських  
військових з донецького  
летовища відбивав ворожі атаки

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Пам’ять про воїнів, які обстоювали нашу  
незалежність, жива. Проте чи все робимо  
для її збереження?

Нам Україна вище над усе!
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +14 +19 Черкаська +7 +12 +17 +22
Житомирська +7 +12 +11 +16 Кіровоградська +8 +13 +19 +24
Чернігівська +6 +11 +15 +20 Полтавська +7 +12 +18 +23
Сумська +6 +11 +16 +21 Дніпропетровська +8 +13 +19 +24
Закарпатська +4 +9 +8 +13 Одеська +8 +13 +16 +21
Рівненська +5 +10 +9 +14 Миколаївська +9 +14 +17 +22
Львівська +3 +8 +7 +12 Херсонська +10 +15 +18 +23
Івано-Франківська +3 +8 +8 +13 Запорізька +9 +14 +19 +24
Волинська +4 +9 +8 +13 Харківська +6 +11 +19 +24
Хмельницька +5 +10 +10 +15 Донецька +9 +14 +20 +25
Чернівецька +4 +9 +8 +13 Луганська +7 +12 +19 +24
Тернопільська +4 +9 +9 +14 Крим +8 +13 +19 +24
Вінницька +6 +11 +14 +19 Київ +10  +12 +16  +18

Укргiдрометцентр

СПІВЧУТТЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Пам’ятаємо. Сумуємо
Передчасно пішла з життя 

ТАРАНЧУК Наталія Вікторівна, 
яка довгий час працювала економістом Відділу казначейства  
АТ «Фармак».

Колектив «Фармак» висловлює щирі співчуття сім’ї та близьким 
Наталії. 

Небеса наповнились доброю та хорошою людиною. 
Таранчук Наталія Вікторівна назавжди залишиться в пам’яті рід-

них, близьких, друзів і колег.

Приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального 

округу Запорізької області Земенкова Юлія Анатоліївна (м. Меліто-

поль, Запорізька область, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313) запро-

шує спадкоємців померлої 01 квітня 2020 року 

ПРОВИЧ Тамари Іванівни, 

14 травня 1941 року народження. Спадкоємцям пропонується звер-

нутися до нотаріуса у строк до 20.10.2020 року.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» 
повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 
Серія АМ №№9938181; 9938182; 9938183; 9938184; 8570908; 

9850573; 8560485.
Серія АО №№5859589; 5935011; 5792102; 5958427; 5958428; 

5876251; 5889412; 5911589; 5911591; 5911592; 5911593; 2486070; 
7055862; 2806904; 2806914; 5918864; 2474642; 2487112; 2816942; 
2816944; 7042572; 7044216.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальному провадженню 1-кп/185/72/20) справа № 185/4519/18 
за обвинуваченням Панкова Віталія Володимировича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному прова-
дженню nризначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, 
Дніпропетровська область.

Обвинувачений Панков Віталій Володимирович викликається для 
участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 23 жов-
тня 2020 року о 09.00 годині у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області, який знаходиться за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обви-
нуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Самоткан Н.Г.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон 
з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заста-
ві ГУ ДПС в Одеській області та належить на праві власності  ТОВ «ПРО-
МІНЬ», код ЄДРПОУ 03769310, а саме:

Лот № 228/20: Двоповерхова кам’яна нежитлова будівля загальною 
площею 483,02 кв. м, реєстраційний номер майна 14729364. Старто-
ва ціна — 641029,20 грн., з ПДВ. Можливість зниження стартової ціни 
лота на аукціоні — не передбачено. Місцезнаходження майна: Одесь-
ка область, Іванівський р-н, с. Баранове, вул. Центральна, буд 39. Аук-
ціон проводитиметься 29.10.2020 року о 10:30 год. в м. Києві, пров. Ви-
ноградний, буд. 4, оф. 41.

Для участі в аукціоні необхідно:
-подати заявку до Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промис-

лова біржа»,  згідно з Правилами підготовки, організації та проведення 
відкритих (публічних аукціонів) та інших аукціонних торгів, за адресою: 
м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв для участі 
у аукціоні закінчується за один робочий день до початку проведення.

-сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», 
код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відповідності до Правил біржової тор-
гівлі, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстрацій-
ний збір — 17 грн.  

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. 
(068)916-51-14. 

Концерн «Військторгсервіс» (код 33689922) повідомляє 
про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів (філій):

✓ Київської філії Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ 
41691776), яка розташована за адресою: 01021, місто Київ, Печер-
ський район, вулиця Грушевського, будинок 30/1, на підставі наказу 
Генерального директора Концерну від 05 жовтня 2020 року № 145. 

Правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань Київської філії 
Концерну «Військторгсервіс» визначено Концерн «Військторгсервіс» 
(код ЄДРПОУ 33689922), розташований за адресою: 03151, м. Київ-151, 
Солом’янський район, вул. Молодогвардійська, будинок 28-А.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом 
тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, м. Київ-151, вул. Мо-
лодогвардійська, 28-А, тел. (044) 243-39-36.

✓ Філії «Атрибутсервіс» Концерну «Військторгсервіс» (код ЄДРПОУ 
42183903), яка розташована за адресою: 03151, місто Київ-151, 
Солом’янський район, вулиця Волинська, будинок 47, на підставі на-
казу Генерального директора Концерну від 06 грудня 2019 року № 116. 

Правонаступником усіх майнових прав та зобов’язань філії «Атри-
бутсервіс» Концерну «Військторгсервіс» визначено Концерн «Військ-
торгсервіс» (код ЄДРПОУ 33689922), розташований за адресою: 03151, 
м. Київ-151, Солом’янський район, вул. Молодогвардійська, будинок 
28-А.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом 
тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, м. Київ-151, вул. Мо-
лодогвардійська, 28-А, тел. (044) 243-39-36.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що знаходить-

ся за адресою: м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел.адреса: inbox@
st.cv.court.gov.ua., тел/факс (0235) 2-27-70). викликає Василькову Галину Ві-
кторівну, останнє відоме місце проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 
22/8, як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 3, 4, 5  
ст. 191, ч.2 ст.200 КК України в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 
за №12014260110000622, до суду на 11-00 год. 20 жовтня 2020 р. на судовий 
розгляд кримінального провадження в спеціальному судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання
У випадку неприбуття розгляд кримінального провадження здійснювати-

меться у спеціальному судовому провадженні згідно зі ст. 323 КПК України у 
вашій відсутності. 

Суддя Дедик Н.П.

Оголошення  
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення житлом  
військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками:
Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-249-27-23).
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ 

України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету 

України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація 

про закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 11 

від 03.09.2020.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 29.09.2020 об 11-00 за 

адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
5.1. За лотом № 1 переможцем визнано:
—  ПП «Консоль» (ЄДРПОУ 32433715).
5.2. За лотами № 2, 3, 6 — відмінено у зв’язку з поданням для участі 

в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.
5.3. За лотом № 4 переможцем визнано:
—  ТОВ «XXI Століття-Плюс» (ЄДРПОУ 30051316)
5.4. За лотом № 5 переможцями визнано:
— ФО Корчевський Ю. І. (від імені якого діє Рудик О. І.) (ІПН 

2092022837),
— ФО Васильчук М. М. (ІПН 2606404684), 
— ФО Шоходько Н. І. (ІПН 1911907749).
5.5. За лотом № 7 переможцями визнано:
— ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189),
— ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775),
— ТОВ «Незалежна енергетична компанія» (ЄДРПОУ 42707933).

Оголошення № 286/5/7210-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової 

участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: 
лот  1 — м. Львів, до 10 квартир; лот 2 — м. Херсон, до 5 квартир; лот 3 — 

м. Київ, до 15 квартир; лот 4 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 5 — м. Миколаїв, 
до 40 квартир; лот 6 — м. Харків, до 30 квартир; лот 7 — м. Одеса, до 10 квар-
тир; лот 8 — Одеська область (с. Таїрова, смт Котовського, с. Фонтанка, смт 
Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка), до 40 квартир.

2.3. термін передачі квартир:
на вторинному ринку — до 01.12.2020;
на умовах пайової участі — до 01.12.2020 (термін оформлення права влас-

ності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони Украї-
ни — до 10.12.2020).

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про 

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

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, 
опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/6532-НЕР у газеті «Уря-
довий кур’єр» від 17.09.2020 № 180 (6794).

4. Результат проведення конкурсу:
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу кон-

курсну пропозицію: 09.10.2020;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот  1 — м. Львів, до 10 квартир; лот 2 — м. Херсон, до 5 квартир; 

лот 3 — м. Київ, до 15 квартир; лот 4 — м. Дніпро, до 10 квартир; лот 7 —  
м. Одеса, до 10 квартир; лот 8 — Одеська область (с. Таїрова, смт Котовсько-
го, с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське, с. Крижанівка), до 40 квартир 
— оскільки подано для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 6 — м. Харків, до 30 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх кон-
курсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 5 — м. Миколаїв, до 40 квартир:
Пропозиція 2.5. ТОВ «ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 38 квартир у  

м. Миколаїв у багатоквартирних житлових будинках, з них: по вул. Леванев-
ців, 30/3 — 2 квартири, по вул. Леваневців, 30/7, 30/9, 30/11, 30/14 — 2 квар-
тири, по вул. Леваневців, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/10, 30/18 — 34 квартири.

Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв 

оголошує конкурс на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників 

(наказ від 06 жовтня 2020 р. № 77-о)
Інститут практичної культурології та арт 

менеджменту: по кафедрі мистецтвознавчої 
експертизи: завідувач кафедри — 1 посада.

Термін подання документів — місяць від 
дня опублікування оголошення.

Житловою площею академія не забезпе-
чує.

Ознайомитись з вимогами щодо вакант-
них посад та подати заявку можна за адре-
сою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 
15, поверх 1 (відділ кадрів та документоза-
безпечення). 

Телефон для довідок: 280-92-09

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова Сергія Микола-
йовича, 28.10.1973 року народження, який зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Владімір-
ская, 35, у судове засідання, яке проводитиметься 
в порядку спеціального судового провадження та 
відбудеться 21 жовтня 2020 року о 09 год. 45 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськра-
йонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул. Котля-
ревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова С.М.  
в судове засідання оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя  Т. Багрій

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці 

викликає Фанду Яну Олегівну, 23.03.1985 ро-
ку народження, зареєстровану у с. Спартак До-
нецької обл. Ясинуватського району, обвинува-
ченої в кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№22020260000000051 від 06.08.2020 р. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 16.10.2020 ро-
ку о 10:30 годин за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кафедральна, буд. 4, каб. 11.

З моменту опублікування повістки про ви-
клик обвинуваченої Фанди Яни Олегівни у за-
собах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження остання вважається 
належним чином ознайомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г.М.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номери лотів: GL3N019110;GL44N019111
Короткий опис активів (майна) 
в лотах: 

Дебіторська заборгованість юридичних осіб за 
договорами №№25-0209 від 14.12.2017, 311729-
01 від 07.11.2016, 520228-03 від 15.11.2016, 
8373102-02 від 21.03.2016; №2-ДП від 01.03.2018

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

02.11.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: https://www.fg.gov.ua/passport/48690


