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Про роль і значення університетської
науки в сучасних реаліях розмірковує
ректор Східноукраїнського
національного університету імені
Володимира Даля Ольга Поркуян

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Ради Міністрів Української PCP, Кабінету
Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів
України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

МАЙК ПЕНС:

«Неприйнятно для
найбільшої економіки
Європи — німецької
— ігнорувати загрозу
російської агресії,
нехтувати власною
безпекою та спільною
безпекою НАТО».

№66 (6429)

ЦІНА ДОГОВІРНА

1949—2019:
НАТО на сторожі
міжнародної безпеки
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Віце-президент США про ймовірне перетворення ФРН
на заручницю РФ після побудови газогону
«Північний потік-2»

Місцеві бюджети
наповнюються
ПОДАТКИ. Надходження до місцевих бюджетів платежів, які
контролює Державна фіскальна служба (ДФС), у січні — березні 2019 року зросли порівняно з торішнім аналогічним періодом на 17,6% — до 59,9 мільярда гривень. Як повідомили у
прес-службі ДФС, у березні цього року до місцевих бюджетів
платники податків спрямували 19,5 мільярда гривень, що на
8%, або на 1,5 мільярда гривень, більше, ніж у березні 2018-го.
«З початку року до зведеного бюджету надійшло 60 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 22,6%, або
на 11,1 мільярда гривень, більше, ніж за торішній відповідний
період», — цитує УНІАН текст повідомлення. За даними ДФС,
надходження податку на доходи фізичних осіб у березні зросли
порівняно з аналогічним місяцем 2018 року на 22%, або на 3,8
мільярда гривень, — до 21,3 мільярда.
Для порівняння: надходження платежів до місцевих бюджетів у 2018 році зросли порівняно з 2017-м на 21,6% — до 230,5
мільярда гривень.
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ЦИФРА ДНЯ

11 000

іноземних громадян упродовж року
оформили електронні візи для в’їзду
в Україну за спрощеною системою

У Чорному морі з’являється дедалі більше військових кораблів Альянсу

ПАРТНЕРСТВО. Найуспішніший колективний договір минулого

століття доводить актуальність і в сучасних умовах,
коли постала реальна загроза зміни світового порядку через
агресивні дії РФ проти України й усієї західної цивілізації

Королеви чебуреків

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ. Як колишні співробітниці Кримського природного заповідника

відкрили в Каховці власний бізнес
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

У

2016 році дві жительки
Алушти наукові співробітниці Кримського природного заповідника пересели-

лися із Криму в Каховку на
Херсонщині. Ірина Мамроцька
та Олена Бурзієва вирішили
почати життя з чистого аркуша. І якщо в Криму колись вони
досліджували дерева і комах,
то тепер готують кримськота-

тарські страви й реалізують
власний
міні-бізнес-проект.
Справою задоволені, щодня
випікають по 400 пиріжків, янтиків і чебуреків. Звісно, в розмові ще не можуть уникнути
слів «наш Крим», «наша Алу-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

шта», «наш заповідник». Адже
вкрай непросто було полишити улюблену справу, налагоджений побут, житло, друзів
і родичів. Українські патріотки
розповідають, що після окупації Криму життя там стало не-

стерпним: кримський природний заповідник занепав, а моральний тиск став дуже відчутним. Щирі, енергійні, доброзичливі жінки знайшли свою долю в українському містечку.

встановлені Національним банком України на

4
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USD 2702.2033
EUR 3031.6019
RUB 4.1364
/ AU 349016.58 AG 4097.89
PT 232929.92 PD 379929.78
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 288
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 13, ст. 470; 2015 р., № 40, ст. 1190; 2017 р., № 33
ст. 1048), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 288
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
1. У пункті 3:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«реалізацію проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, в тому числі виготовлення проектної документації, захисних споруд цивільного захисту, технічну інвентаризацію, яких проведено відповідно до законодавства;»;
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Проекти, реалізація яких розпочалась за рахунок субвенції у попередніх роках та строк реалізації яких не перевищує три роки, включаються до плану фінансування для завершення їх реалізації.
Проекти будівництва подаються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення, а також розробляються відповідно до державних будівельних норм та стандартів і повинні забезпечити комплексний підхід
та максимальну енергоефективність від їх реалізації.».
2. В абзаці восьмому пункту 4 цифри «2017» замінити цифрами «2019».
3. Додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:
«Додаток
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 288)
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження, на 2019 рік
Назва місцевого бюджету адміністративноОбсяг субвенції,
територіальної одиниці
тис. гривень
Зона спостереження Запорізької АЕС
Обласний бюджет Запорізької області
7163,3
Обласний бюджет Дніпропетровської області
11272,6
Обласний бюджет Херсонської області
44
Районний бюджет Василівського району
3007,1

Районний бюджет Великобілозерського району
Районний бюджет Запорізького району
Районний бюджет Кам’янсько-Дніпровського району
Районний бюджет Нікопольського району
Районний бюджет Томаківського району
Районний бюджет Верхньорогачицького району
Бюджет м. Нікополя
Бюджет м. Марганця
Бюджет м. Енергодара
Зона спостереження Рівненської АЕС
Обласний бюджет Рівненської області
Обласний бюджет Волинської області
Районний бюджет Володимирецького району
Районний бюджет Сарненського району
Районний бюджет Костопільського району
Районний бюджет Маневицького району
Бюджет м. Вараша
Зона спостереження Хмельницької АЕС
Обласний бюджет Хмельницької області
Обласний бюджет Рівненської області
Районний бюджет Славутського району
Районний бюджет Ізяславського району
Районний бюджет Білогірського району
Районний бюджет Шепетівського району
Районний бюджет Острозького району
Районний бюджет Гощанського району
Районний бюджет Здолбунівського району
Бюджет м. Славути
Бюджет м. Острога
Бюджет м. Нетішина
Зона спостереження Южно-Української АЕС
Обласний бюджет Миколаївської області
Районний бюджет Арбузинського району
Районний бюджет Братського району
Районний бюджет Вознесенського району
Районний бюджет Доманівського району
Районний бюджет Первомайського району
Бюджет м. Вознесенська
Бюджет м. Южноукраїнська
Усього

935,7
8,5
4940,5
2905,7
1144,7
97,2
14418,3
6422,1
9240
6427,8
2564,7
9073,5
558,8
141
6712,9
4496,2
3501,2
1531,3
1116
2177,1
219
64,3
1728,7
531,1
311,4
2160,8
917,9
2516,2
8745
3146,3
1579,6
2384,1
2895,7
619,5
5407,2
4372,5
137499,5».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2019 р. № 203-р
Київ

Деякі питання публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України»

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» визначити:
товариство з обмеженою відповідальністю «Уорд хауел Україна» для відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та умови
оплати його послуг у розмірі 190 тис. доларів США (без податку на додану вартість, що сплачується додатково);
умови договору про надання послуг між публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та товариством з обмеженою відповідальністю «Уорд хауел Україна» (додаються до оригіналу);

голову правління публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Гриценка Олександра Вікторовича уповноваженою
особою на підписання договору між публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та товариством з обмеженою відповідальністю «Уорд хауел Україна».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2019 р. № 204-р
Київ

Деякі питання публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України»
З метою забезпечення проведення конкурсного відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» визначити:
товариство з обмеженою відповідальністю «Педерсен енд партнерс» для
відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та умови оплати його послуг у розмірі 2 895 000 гривень (без податку на додану вартість, що
сплачується додатково);
умови договору про надання послуг між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та товариством з обмеженою відповідальністю «Педерсен енд партнерс» (додаються до оригіналу);
голову правління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» Пишного Андрія Григоровича уповноваженою особою на підписання договору між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та товариством з обмеженою відповідальністю «Педерсен
енд партнерс».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2019 р. № 205-р
Київ

Деякі питання акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
З метою забезпечення проведення конкурсного відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» визначити:
товариство з обмеженою відповідальністю «Телент Едвайзорс» для відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та умови оплати його послуг у розмірі 120 тис. доларів США (без податку на додану вартість, що сплачується додатково);
умови договору про надання послуг між акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та товариством з обмеженою відповідальністю «Телент Едвайзорс» (додаються до оригіналу);
голову правління акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» Петра Крумханзла уповноваженою особою на підписання договору між
акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та товариством з
обмеженою відповідальністю «Телент Едвайзорс».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «МЕДЯНІКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MEDYANIKOV v. UKRAINE)
(Заява № 31694/06)
Стислий виклад рішення від 19 лютого 2019 року
Під час перебування заявника у слідчому ізоляторі № 5 м. Донецьк йому діагностували туберкульоз, згодом його перевели до Ладижанської колонії, де йому неодноразово проводили обстеження та призначили лікування. У 2011 році
заявнику діагностували гепатит С у зв’язку з чим йому було призначено симптоматичне лікування та спеціальна дієта. У 2015 році заявник лікувався у лікарні при Стрижавській виправній колонії № 81.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник
скаржився за статтями 3 та 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на зараження під час тримання під вартою
на туберкульоз і гепатит С та ненадання йому належної медичної допомоги у
зв’язку з цими захворюваннями, а також на порушення його права на подання
індивідуальної заяви до Європейського суду.
Розглянувши скарги заявника та пославшись на свою попередню практику у
справах проти України Європейський суд зазначив, що лікування заявника проти туберкульозу та гепатиту С тривало протягом одинадцяти та шести років, та
той факт, що лікування заявника тривало протягом такого значного періоду часу свідчить, що воно не супроводжувалося комплексною терапевтичною стратегією відповідно до вимог статті 3 Конвенції. Європейський суд дійшов висновку, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з тим, що надана заявнику неналежна медична допомога призвела до певних страждань або труднощів,
які перевищують невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під
вартою та принижує гідність заявника.

Щодо скарг заявника на порушення його права на подання індивідуальної заяви Європейський суд дійшов висновку, що держава дотрималася своїх
зобов’язань за статтею 34 Конвенції. Зокрема, Європейський суд вказав, що не
потребував від заявника жодних додаткових документів, пов’язаних з його заявою, та не вбачає жодних ознак перешкоджанню заявнику в ефективному здійсненні права на подання ним індивідуальної заяви.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
3. Постановляє, що України дотрималась своїх зобов’язань за статтею 34
Конвенції у зв’язку з відмовою державних органів надати заявнику копії документів для його заяви до Суду;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику
такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
(i) 3 000 (три тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може
нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;
(ii) 350 (триста п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших
витрат;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «ШУМЕЛЬНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SHUMELNA v. UKRAINE)
(Заява № 10494/18)
Стислий виклад рішення від 21 лютого 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця
скаржилась за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.
Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільного провадження
у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами і констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та
статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільного провадження;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму, зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest)
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Інформація
про проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних
ділянках, що належать до земель оборони

1. Замовник:
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: відбір пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці
площею 1,0000 га, кадастровий номер 5610100000:01:015:0169 за адресою:
м. Рівне Рівненської області, вул. Г. Сковороди, 6 — Небесної сотні, 64 (колишня назва — вул. Бахарєва, 6 — Кіквідзе, 64);
3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. Генерала Геннадія Воробйова (колишня назва – Курська), 13а, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України;
3.2. Подання: термін — до 12:00 08.05.2019, кімната 422 (будівля 63/5);
3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30 08.05.2019, кімната 302.
4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок
з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін Роман Андрійович
тел/факс (044) 2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.
6. Детальна інформація та конкурсна документація стосовно проведення
конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ділянці розміщується на
веб-сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні
закупівлі» — Оголошення.

Інформація
про проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних
ділянках, що належать до земель оборони

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича,
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.
1. Замовник:
Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським
1.1. Найменування: Міністерство оборони України;
районним судом Луганської області в судове засідання в зазначеному криміналь1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
ному провадженні, яке відбудеться 15 квітня 2019 року о 14.00 годині в залі судо1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
вих засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Луган2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: відбір пропозицій щодо будівни- ська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.
Після опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим
цтва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці
площею 0,8005 га, кадастровий номер 3221455300:03:007:0129 за адресою: про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за його відсутності в порядКиївська область, Васильківський район, Глевахівська селищна рада.
ку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.
3. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
3.1. Місце: 03049, м.Київ, вул. Генерала Геннадія Воробйова (колишня наПОВІСТКА
зва — Курська), 13а, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройпро виклик обвинуваченого
них Сил України;
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року викликає як обвинуваче3.2. Подання: термін — до 12:00 08.05.2019, кімната 422 (будівля 63/5);
ного Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за
3.3. Розкриття: час і дата — о 14:30 08.05.2019, кімната 302.
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кри4. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
мінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підставі обвинувально5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок го акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3,
з учасниками: Кутляєва Наталія Валеріївна, Логін Роман Андрійович ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбутел/факс (044) 2711260, (044) 2711298, gkeu-8@ukr.net.
6. Детальна інформація та конкурсна документація стосовно проведення деться 15 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослуж- адресою:
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим
бовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ділянці розміщується на про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розвеб-сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні глянуто за його відсутності.
Суддя В. В. Козюменська
закупівлі» — Оголошення.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Приватне акціонерне товариство «Гарантспецсервіс» (надалі по тексту ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС»
або Товариство), місцезнаходження якого: 02099,
місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9, повідомляє, що 07 травня 2019 року о 12.00 годині за
адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок
9, корпус 57, 1 поверх, відбудуться Позачергові загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів
Реєстрація акціонерів (їх представників) на річних загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних зборів за адресою їх
проведення з 11.00 години до 11.50 години в приміщенні, де проводяться загальні збори.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах —
30 квітня 2019 року. Для участі у позачергових загальних зборах акціонеру необхідно мати документ,
що посвідчує особу акціонера, таким документом є
паспорт, представнику акціонера — довіреність на
участь у загальних зборах та документ, що посвідчує
особу представника (паспорт представника).
Після отримання повідомлення про позачергові
загальні збори акціонери ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту
порядку денного річних загальних зборів. Ознайомлення буде здійснюватись за місцезнаходженням
Товариства в робочі дні з 10.00. до 13.00 за попереднім записом (1 поверх, кабінет Голови ліквідаційної
комісії), починаючи з 05.04.2019 року, а також в день
проведення загальних зборів до їх початку. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно проекту порядку денного загальних зборів акціонерів є Голова Ліквідаційної комісії
Товариства Білик Руслан Віленійович (телефон для
довідок 066 434 05 90).
Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет, на
якому розміщено інформацію про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів —
http://emitent.tetra-studio.com.ua/gcs.

ПОВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
про ліквідацію Пайового венчурного
інвестиційного фонду недиверсифікованого
виду закритого типу «Глорія»
(код за ЄДРІСІ — 233594), порядку та строку
пред’явлення кредиторами своїх вимог
Керуючись вимогами розділу ІІ Положення про
порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013
№ 2605 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 17.12.2013 р. за № 2128/24660, ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Глорія» (далі — ПВІФ «Глорія»/Фонд) Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі — Товариство) повідомляє наступне.
1. 29.03.2019 р. Правлінням Товариства прийнято рішення про припинення діяльності ПВІФу «Глорія» до закінчення строку, встановленого регламентом Фонду (16.03.2027 р.), шляхом його ліквідації, за
погодженням всіх учасників Фонду (Протокол Правління Товариства від 29.03.2019 р. № 18/19).
2. Порядок та строк пред’явлення кредиторами
своїх вимог до ПВІФу «Глорія»:
— строк пред’явлення кредиторами своїх вимог
до Фонду — 2 (два) місяці з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі
(виданні);
— заяви із вимогами подаються на ім’я голови
ліквідаційної комісії Фонду — Баскіна Г. Ю., за адресою Товариства, а саме: 79018, м. Львів, вул. Головацького, 23а (контактний номер телефону: (032)
242-63-07);
— до заяв обов’язково додаються належним чином оформлені документи, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог до Фонду;
— кожна заява про задоволення вимог кредитора
підлягає розгляду ліквідаційною комісією протягом
п’яти робочих днів з дати її отримання;
— за результатом розгляду вказаних заяв ліквідаційна комісія приймає рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення вимог кредиторів,
про яке не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє кредиторів шляхом надсилання рекомендованих листів на адреси, що вказані у заявах
відповідних кредиторів.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі головуючого судді Татарчук Л. О., суддів Марущак С. Л. та Карягіної Н. О. здійснюється
спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами спеціального досудового розслідування обставин
кримінального провадження № 22014040000000088
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Повідомляємо, що судове засідання по вказаному
кримінальному провадженню призначено до розгляду на 11 квітня 2019 року о 08.30 годині, за адресою:
м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року
народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія,
вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв.84; м.Дніпро, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 93, кв. 1.
У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.
Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого
справу буде розглянуто за його відсутності.

Жовківський районний суд Львівської області викликає Азарову Тетяну Михайлівну в судове засідання як обвинувачену, яке відбудеться 17.04.2019 року об 11.15 год. в приміщенні Жовківського районного суду Львівської області, яке знаходиться у м. Жовкві по вул. Гагаріна, 3 «а» (головуючий суддя Мікула В. Є.,
каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна справа
№ 446/1917/16-к щодо обвинуваченої Азарової Тетяни Михайлівни у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 191,
ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК
України.

Інформація щодо ліквідації
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕЗПЕКА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34938583, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серії
АЕ № 294609 від 09.12.2014, зі строком дії з 18.05.2013
необмежений (надалі — Товариство) повідомляє, що
01.04.2019 загальними зборами учасників Товариства
було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕЗПЕКА», реєстраційний код за ЄДРІСІ 23200044 (далі — Фонд) у зв’язку із
тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду, та протягом шести місяців
не збільшилася до мінімального обсягу активів (протокол № 27 від 01.04.2019).
Вимоги кредиторів до Фонду приймаються Ліквідаційною комісією Фонду у письмовій формі із обов’язковим
додаванням документів (їх копій), які підтверджують наявність у кредиторів таких вимог, оформлених відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182. Строк пред’явлення кредиторами вимог становить два місяці з дня опублікування
цього повідомлення в офіційному друкованому органі.
Голова ліквідаційної комісії Фонду/
Контактний телефон Ліквідаційної комісії Фонду: 044
Голова Правління Товариства Баскін Г. Ю. 278-20-82.

З метою забезпечення доказів
у справі №125/60/68-рп/к.18 за ознаками
вчинення ТОВ «БОРИСПІЛЬПРОМІВЕСТ»
(34977093) та ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС»
(30535707) порушення ЗЕК, передбаченого п. 1
ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної
конкуренції», керуючись п. 23 Правил розгляду заяв
і справ про порушення ЗЕК на офіційному
веб-сайті Комітету (http: //www.amc.gov.ua)
розміщено вимогу про надання інформації
ТОВ «БОРИСПІЛЬПРОМІНВЕСТ»
від 25.03.2019 № 60-02/1700.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ковзікова Олександра Валентиновича, 15.08.1979 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ковзіков
О. В. (зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул. Шахтна,
26/2), викликається на 12.04.2019 року о 10-00 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий
суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Количев Г. М. (зареєстрований за адресою м. Донецьк, пр-т Маяковського,
буд. 2-А, кв. 38) викликається на 12.04.2019 року об 11-00
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,
головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул. Треньова, 1-в/26)
викликається на 10.04.2019 року о 10-00 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Адмінколегія Київського обласного тервідділення
АМКУ прийняла розпорядження
від 29.01.2019 №60/6-рп/к про початок розгляду справи
№6/60/6-рп/к.19 за ознаками вчинення
ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» (39582451) порушення ЗЕК,
передбаченого п. 13 ст. 50
ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Адмінколегією КОТВ АМКУ прийнято розпорядження від 07.02.2019 №60/12-рп/к про початок розгляду справи №12/60/12-рп/к.19 за ознаками вчинення ТОВ «Візит»
(22206848) та ТОВ «Арта Груп» (39410652) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1
ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».
З детальним текстом розпорядження можна ознайомитись
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням
http://vvww.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного
тервідділення АМКУ прийняла розпорядження
від 04.12.2018 №60/80-рп/к про початок
розгляду справи №136/60/79-рп/к.18
за ознаками вчинення ТОВ «БУД ФАКТОР»
(40877911) та ТОВ «Укррембуд Комфорт»
(40553277) порушення ЗЕК, передбаченого
п.1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6
ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового
провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року народження, викликається о 09:00 годині 19 квітня 2019 року до Куп’янського міськрайонного
суду Харківської області за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання у провадженні №1-кп/628/15/19 справа
№628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями
139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Пугач
Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м.Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 10.04.2019 року об 11-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia),
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні судді Київського районного суду м. Харкова Бородіної Н. М. перебуває кримінальне провадження №640/19897/16-к за обвинуваченням Гур’янова Антона Борисовича 09.09.1973 р.н. в скоєнні злочинів передбачених ч. 1, ст. 109, ч. 1,
ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюється спеціальне судове провадження в порядку передбаченому ч. 3 ст. 323 КК України. Обвинувачений Гур’янов А. Б. зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-кт Петра Григоренка (Маршала Жукова) б. 13, кв.79,
мешкав за адресою: м. Харків, пров. Верхівський, б. 23А, кв. 27. На підставі ст.ст. 2975, 323 КПК України Київський районний суд м. Харкова викликає Гур’янова Антона Борисовича 09.09.1973 р.н. у судові засідання, які відбудуться 17.04.2019 року о 10.00
год. та 28.05.2019 року 10.00 у залі судових засідань №38 Київського районного суду
м. Харкова за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, б. 7-Б.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Дениса Сергійовича, 05.09.1984 р.н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні
№ 296/10034/17 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 07 травня 2019 року о 14-30 год. та 22 травня 2019
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 повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваченого у кримінальному провадженні
№ 296/1788/18 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст.260 КК України, під головуванням судді Янчук H. П. у
судове засідання, яке відбудеться 22.04.2019 року о 12-00 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м.
Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/9026/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді
Аксьонова В. Є. в підготовче судове засідання, що відбудеться 23 квітня 2019 р. о
16 год. 30 хв. та в судове засідання, призначене на 02 травня 2019 р. о 09 год.
30 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, Майдан Соборний, 1, зал 2К (каб. №106).
Явка обвинуваченого в судові 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 17 квітня 2019 року о 15-30 год. та 11 травня 2019
року о 09-30 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 повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олександра Максимовича, 1977 р.н., як обвинуваченого у кримінальному
провадженні № 296/1955/16-к за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в судові засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., які відбудуться 15 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., 24 квітня 2019 року о 14 год. 30 хв., 07
травня 2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 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 Хрустальова
Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/9651/16-к 1-кп/296/67/19 по обвинуваченню його у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України, під головуванням судді Аксьонова B. Є. в судове засідання,
що призначено на 06 травня 2019 р. о 09 год. 30 хв. та 04 червня 2019 р.
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2К, (к. 106). Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою:
місто Київ, вулиця Володимирська, 82, квартира 6,
видане відділом приватизації Залізничної районної Ради Народних депутатів 10.05.1995 р. (Розпорядження №10603), вважати недійсним.

Посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни серії Г № 296806, видане 09.09.2015 року управлінням
праці та соціального захисту населення Поліської РДА
на ім’я Бойчуна Олександра Олександровича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення
судноводія малого маломірного судна
на ім’я Филипчука Миколи Васильовича
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

* документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою №1, який повинен містити документи для
участі в Конкурсі (документи мають бути надруковані, пронумеровані, прошиті та завірені перевізником-претендентом із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами) та № 2, який повинен містити лише заяву встановленого згідно з додатком 1 до Порядку зразка, на участь у конкурсі з інформацією про те, на який об’єкт та автобусний маршрут конкурсу подає документи перевізник-претендент.

Кількість
рухомого складу,
пристосованого
для перевезення
осіб з обмеженими
можливостями

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
826
Северинівка — Київ АС «Дачна»
33,0
33,0
5
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
775
Людвинівка — Київ АС «Дачна»
50,0
50,0
8
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
373
Копилів — Київ АС «Дачна»
39,0
39,0
6
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
774
Луб’янка — Київ АС «Дачна»
33,0
33,0
10
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
835
Кодра — Бородянка
35,7
35,7
4
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
836
Макарів — Клавдієве
22,0
22,0
3
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
767
Мостище — Київ АС «Дачна»
41,1
41,1
6
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
768
Чорногородка — Київ АС «Дачна»
46,8
46,8
4
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
335
Русанів — Київ АС «Дарниця»
47,0
47,0
2
2
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
778
Яблунівка — Київ АС «Дачна»
50.0
50.0
8
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
346
Глеваха — Малютянка
9,8
9,8
7
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
790
Осещина — Київ АС «Полісся»
22,9
22,9
10
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
845
Біла Церква АС — Красноліси
40,0
40,0
5
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
356
Згурівка — Яготин АС
49,0
49,0
2
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
319
Стара Оржиця — Яготин
46,0
46,0
2
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
374
Білогородка — Київ АС «Південна»
23,0
26,0
10
10
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
736
Круглик — Київ АС «Південна»
18,2
18,2
35
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
739
Чабани — Київ АС «Південна»
16,4
16,4
50
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
706
Бровари — Київ АС «Дарниця»
16,0
16,0
30
30
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
707
Бровари — Київ АС «Дарниця»
19,3
19,3
20
20
+
+
М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ
08:50 07:30
21 1075/1076
Розумниця
—
Київ
АС
«Південна»
153,0
153,0
2
+
+
М3, В, ІІ, ІІІ
1107/1108
15:35 15:00
4449/4450 Тулинці — Київ АС «Поділ»
05:30
12:20
144,0 144,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
4447/4448
15:00 18:50
1521/1522 Ємчиха — Київ АС «Видубичі»
07:00
11:35
118,0 118,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1523/1524
14:30 17:10
1529/1530 Маслівка — Біла Церква
05:30
09:00
86,0
86,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1531/1532
14:00 17:20
22
4115/4116 Олександрівка — Київ АС «Поділ»
05:20
08:35
154,0 154,0
2
+
+
М3, В, ІІ, ІІІ
4123/4124
13:45 17:20
3479/3478 Потік — Київ АС «Поділ»
05:40 09:40
123,0
123,0
2
+
+
М
,
2 М3, A, В, ІІ, ІІІ
3481/3480
14:30 18:45
7209/7210 Великий Букрин — Київ АС «Поділ»
07:40
10:25
140,0 140,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
7211/7212
15:20 17:40
1525/1526 Юхни — Київ АС «Видубичі»
07:30
10:10
121,0 121,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1527/1528
13:50 18:15
4611/4612 Яхни — Київ АС «Поділ»
07:40
13:10
131,0 131,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
4613/4614
11:40 15:40
23
7135/7136 Миронівка АС — Київ АС «Поділ»
06:20
09:15
118,0 118,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
7137/7138
13:20 16:55
7225/7226 Маслівка — Київ АС «Поділ»
05:10
10:00
134,0 134,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
7227/7228
14:30 18:10
3977/3978 Людвинівка — Київ АС «Полісся»
06:00
10:30
119,0 119,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1379/3980
12:30 15:00
24
3655/3656 Ладижичі — Київ АС «Полісся»
06:20
07:50
78,0
78,0
2
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
3657/3658
15:50 19:00
25 1235/1236 Рубченки — Київ АС «Південна»
159,0 159,0
1
11:40 16:55
+
+
М3, В, ІІ, ІІІ
3759/3760
07:30 9:30
3761/3762
11:30
13:30
26 4783/4784 Капустинці — Біла Церква, через Володарку
74,0
74,0
4
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
14:20 16:20
4785/4786
17:30 19:30
1959/1958 Рокитне — Київ АС «Поділ»
150,0 150,0
1
05:00 16:00
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
27
1795/1798 Рокитне — Київ АС «Поділ»
115,0 115,0
1
05:10 13:30
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
28 7123/7124 Леляки — Київ АС «Дарниця», через Борщів
78,0
78,0
1
06:00 08:00
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1503/1504
05:45 7:10
29 1505/1506 Коржі — Київ АС «Видубичі»
75,0
75,0
3
11:45 13:10
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1507/1508
15:45 17:10
5009/5010
06:10 07:55
5011/5012
10:20 12:25,
30 5013/5014 Переяслав Хмельницький — Яготин
58,6
58,6
5
12:30 15:15
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
5015/5016
15:00 17:25
5017/5018
18:00 19:30
05:30 14:05
31 1610/1611
157,0 157,0
2
+
+
М3, В, ІІ, ІІІ
1612/1613 Голодьки — Київ АС «Південна»
16:30 19:55
1307/1308,
05:20, 07:40,
09:20, 12:15,
32 1309/1310,
61
61
4
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
1311/1312, Бишів — Київ АС «Дачна», через Пашківку
14:00, 16:50,
1313/1314
16:00 18:00
1895/1896,
06:20, 07:20,
1897/1898,
07:20, 08:40,
1899/1900,
09:20, 10:40,
33 1901/1902, Баришівка — Київ АС «Видубичі»
66,5
66,5
6
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
10:30, 11:40,
1903/1904,
16:20, 17:40,
1905/1906
19:40 20:20
7483/7484
06:50 09:00
34 7485/7486 Войтове — Київ АС «Видубичі»
101,0 101,2
3
12:00 15:00
+
+
М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ
7487/7488
17:30 19:50
1435/1436,
6:50, 8:50,
35 1437/1438, Михайлівка — Київ АС «Дарниця»
53,0
53,0
3
10:35, 14:15,
+
+
М2 М3 A, В, ІІ, ІІІ
1439/1440
16:15 19:20
• Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входити в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті

17
-

18
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
4
2
4
10
4

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

19
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-

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

-

1

1

1

2

1

1

19

1

-

1

1

19

1

-

1

2

19

1

-

1
1
1

1
1
1

19

1

-

19

1

-

1

1

19

1

-

1

2

19

1

-

1

1

19

1

-

1

2

19

1

-

1

2

19

1

-

1

1

19

1

-

1

1

19

1

-

рекомендована
кількість зірочок
за параметрами
комфортності
Кількість одиниць
рухомого складу
для роботи на
маршруті

Категорія та клас автобусів
за конструкцією

Наявність резерву
(необхідна кількість)
од.

Структура парку

сезонний

факультативний

Режим
перевезень

щоденний

Паритет

Порядок
перевезень

Самостійно

Час відправлення з кінцевого
пункту

Експресний

Маршрутного
таксі

Звичайний

Зворотний

Прямий

Назва маршруту
(початковий та кінцевий
пункт призначення)

Кількість оборотних
рейсів, од.
у режимі руху

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач — «Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу — «Плата за участь в конкурсі 07 травня 2019 року».
УВАГА! Для отримання інформації щодо характеристики об’єктів Конкурсу, отримання бланків документів для участі у Конкурсі
прохання звертатись до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з
9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-47
e-mail: pas-transport_koda@ukr.net.
Документи на участь у Конкурсі, який відбудеться 07 травня 2019 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах)*, з позначками на кожному конверті «№1» та «№2» відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає документи для участі у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, щоденно у робочі дні за графіком: пн.—чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за
адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк подачі документів 12:30 15 квітня 2019 року.
Для участі в Конкурсі перевізникам-претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 — 4 Порядку, а саме:
1. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір
працювати претендент за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та
екологічності за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
5. анкету про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
6. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);
7. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку (форма №1ДФ) за останній квартал.
Вимога щодо мінімальної кількості місць для сидіння в автобусі 19 пасажиромісць не поширюється на транспортні засоби, які
пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
З роз’ясненнями, які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу,
можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України за посиланням https://mtu.gov.ua/news/30429.html
та https://mtu.gov.ua/news/30083.html

Мінімальна кількість
місць для сидіння в
автобусі

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

№ маршруту
або № рейсу

№ П/П

Довжина
маршруту,
км

Час відправлення
з початкового пункту

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на
міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Київської області:
Київська обласна державна адміністрація (Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі — Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять
за межі території Київської області, на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:
Вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області
(далі — Конкурс):
Відповідно до п. 10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив обов’язкові та додаткові умови Конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент зобов’язаний:
1. Мати достатню кількість автобусів для участі у Конкурсі, які відповідають нормам екологічної безпеки не нижче ЄВРО-2.
2. Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
3. На об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків від загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на об’єкті конкурсу.
4. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
5. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені
для обслуговування об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
6. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу
техніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими цими умовами та Порядком.
7. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника-претендента GPS-системи, встановленої на транспортних
засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 07 травня 2019 року. Початок роботи об 11:00 год. у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740 (7 поверх).
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Про загиблих воїнів-лісівників нагадуватиме ліс

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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Фото прес-служби Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Ліс спонукає кожного небайдужого ставати кращим, а висаджений на пам’ять про загиблих героїв — особливо

хмарно

ПАМ’ЯТЬ. 14 мобілізованих
працівників
Словечанського лісгоспу Житомирщини зі
зброєю в руках захищали незалежність нашої держави у
період з 2014-го по 2017 рік.
На жаль, не всі вони повернулися додому живими — троє
героїв-лісівників загинули у
зоні проведення АТО. Щоб
про їхній подвиг знали не лише нинішні, а й прийдешні

покоління, колеги на пам’ять
про полеглих посадили ліс.
У Сирницькому лісництві
молоді сосни нагадуватимуть
про навіки 38-річного майстра
лісу Анатолія Кулінича. Разом
із лісівниками до створення
зеленого пам’ятника героєві долучилися мати загиблого
Євгенія Петрівна та учні сирницької школи.
У Листвинському лісництві,
де колись працював Андрій
Рудницький, разом з його колегами і товаришами висаджував

молоді деревця брат загиблого
героя Олександр, односельці,
учні та вчителі місцевої школи.
У Велідницькому лісництві
відтепер є урочище Петра Радкевича. Про захисника Вітчизни, який склав голову в бою,
нагадуватиме ліс, що висадили лісівники та місцеві учасники АТО і волонтери разом з його матір’ю Марією Дмитрівною.
Тут до загальнодержавної акції «Майбутнє лісу — в твоїх
руках», яка поєднала благородну справу відновлення лі-

сів з увічненням пам’яті про
полеглого героя, долучились
учні Нововелідницької ЗОШ та
співробітники Української холдингової лісопильної компанії, адже Петро Радкевич працював верстатником у деревообробному цеху.
Відтепер іменні лісові ділянки нагадуватимуть тим,
хто милуватиметься тут красою сосен і беріз, слухатиме
спів птахів і вдихатиме пахощі
трав та квітів, яку ціну заплачено за наше мирне життя.

У Каневі можна побачити
Антарктиду й Австралію
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

тарктиди, її разючу відмінність
і водночас схожість з Австралією, країною, в якій він виріс.
На виставці представлено
24 фотороботи із зображеннями Австралії й Антарктиди. Окрім науковців, досі мало кому відомо, що 200 мільйонів років тому, до дрейфу
континентів, Австралія й Антарктида були єдиним материком, і нині Австралія претендує більш як на 40% антаркФото з сайту theoutlook.com.ua

ВИСТАВКА. У музеї «Народне декоративне мистецтво
Канівщини»
Шевченківського національного заповідника
урочисто відкрито фотовиставку «Тім Болотнікофф: південні землі: Австралія/Антарктида», організовану за підтримки й сприяння Посольства Австралії в Україні. Автор експо-

зиції Тім Болотнікофф — заступник голови місії Австралії в Україні, який жив і працював у Папуа — Новій Гвінеї, на
Соломонових островах, у Таїланді, Бангладеш. У 2011 році
він шість тижнів подорожував
східною Антарктидою, відвідав
п’ять дослідних станцій на Австралійській антарктичній території. Там після побаченого й
пережитого в автора виникла
ідея показати особливість Ан-

Дивовижні ландшафти двох континентів вражають

тичної території. Фотомайстер
висловив сподівання, що після огляду виставки відвідувачі
відчують помічене ним спільне
цих дуже відмінних континентів. Один з них спекотний, багатий на рослинний і тваринний світ, другий нещадно холодний, позбавлений зовнішніх ознак життя. Але обидва
вражають неосяжністю простору й дивовижними ландшафтами. В деяких роботах
автор показав те, що називає
чарівним усамітненням, в інших йому відкрилася співзвучність простору.
Для багатьох українців та й
загалом європейців Австралія
залишається далеким маловідомим континентом. Тож цією виставкою дипломати прагнуть наблизити її, зробити зрозумілішою. Художникові вдалося майстерно поєднати в експозиції враження й настрої від
двох континентів. Антарктида
дивовижно красива, але безплідна земля, позбавлена життя. Фотографії ж Австралії показують живий пейзаж, який
іноді здається неземним, як антарктична пустеля. А часом на
знімках зупинено мить, що дає
відчуття єдності світу, хоч би
яким різним він видавався.

Херсонщина запрошує на цвітіння лаванди
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ТУРИЗМ. Чергову цікавинку до туристського сезону готує фермерське господарство
у Любимівці на Каховщині.
Цього року гостей тут зустрічатиме поле лаванди. Як розповів підприємець Олег Демченко, ефіроолійною рослиною засіяли чверть гектара.
Трава, що росте, збиваючись

у характерні акуратні кущики,
розквітне наприкінці травня.
Неповторний блакитно-фіолетовий колір приваблюватиме
туристів та любителів селфі.
Лаванда, як відомо, рослина теплолюбна, її неокультурений вид ріс у Криму. Ця трава не лише неймовірно красива, а й корисна: з лаванди виготовляють ефірну олію, чаї,
її використовують у кулінарії,
косметології й фармакології.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Лаванда — далеко не все,
чим збираються дивувати туристів у фермерському господарстві «Шафран любимівський». За два тижні підніметься спаржа. Делікатесну
культуру, яку готують найкваліфікованіші кухарі у всьому
світі, в Любимівці вирощують
третій рік. А із середини квітня можна помилуватися «маленькою Голландією». Як і торік, фермерське господарство

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

виростило тюльпанову плантацію, яку збільшило в шість
разів. Улітку у фермерському
господарстві планують проводити екскурсії на поле лілій.
Неповторна квітка з насиченим шлейфовим запахом, яку
називають королівською, цвістиме одразу у п’яти кольорах.
Закриватимуть сезон квіткові
фермери традиційно збиранням урожаю шафрану, найдорожчої в світі спеції.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 КВІТНЯ
Oбласть

Нiч

День

Київська
0 +5 +11 +16
Житомирська
0 +5 +11 +16
Чернігівська
0 +5 +10 +15
Сумська
-2 +3 +9 +14
Закарпатська
+4 +9 +15 +20
Рівненська
0 +5 +11 +16
Львівська
0 +5 +12 +17
Івано-Франківська 0 +5 +12 +17
Волинська
0 +5 +12 +17
Хмельницька
0 +5 +12 +17
Чернівецька
0 +5 +11 +16
Тернопільська
0 +5 +12 +17
Вінницька
0 +5 +12 +17

Нiч

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

0
0
0
0
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
0
+2

+5
+5
+5
+5
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+5
+4

День
+11
+11
+11
+11
+13
+13
+13
+13
+10
+10
+10
+13
+13

+16
+16
+16
+16
+18
+18
+18
+18
+15
+15
+15
+18
+15

Укргiдрометцентр

«Червона скрипка»
звучатиме у Харкові
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ПОДІЯ. Відома американська скрипалька Елізабет Піткерн
і Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» уперше виступлять разом 10 травня. У концертній програмі «Містична Червона скрипка» прозвучать визнані шедеври світової класики. Концерт для скрипки з оркестром ре мажор — вершина скрипкової музики Бетховена, що втілює світлий початок його мистецтва. Симфонія №4 остання в симфонічній творчості Брамса, це свого роду підсумок розвитку симфонії в ХІХ столітті.
Скрипку Елізабет Піткерн називають найдосконалішим музичним інструментом, коли-небудь зробленим руками людини. Його містична історія і дивовижні властивості надихнули режисера Франсуа Жирара на створення культового фільму «Червона
скрипка», який отримав численні нагороди. Скрипку виготовив Антоніо Страдіварі ще 1720 року, вона вважається
однією з найкращих робіт великого скрипкового майстра. Невдовзі після створення інструмент, здавалося, зник, і ніхто не
знав, кому він належав більш як
200 років. У 30-х роках минулого століття скрипка несподівано з’явилася у Берліні, потім переїхала за океан — у США, а 1990 року потрапила до Елізабет Піткерн. Інструмент
юній
американській
скрипальці на аукціоні в Лондоні купив її дідусь на 16-річчя.
Елізабет Піткерн — одна з найвідоміших і улюблених публікою
скрипальок Америки. Вона регулярно виступає в найкращих
концертних залах США, пре- В Україну завітає одна
зидент і художній керівник му- з найвідоміших скрипальок
зичного центру Люцерн у шта- Америки Елізабет Піткерн
ті Нью-Йорк, де навчаються з найдосконалішою
обдаровані молоді музиканти. скрипкою Антоніо Страдіварі
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