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Громади,
які об’єдналися,
демонструють сталий
поступ в економічній
і соціальній сферах

Указ Президента
України «Про зміну меж
національного природного
парку «Дністровський
каньйон»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:
«Німеччина будує газопровід
з Росії «Північний потік-2».
Насправді це просто
фінансування зброї для
Путіна. Платити за
російський газ —
це платити за
російську зброю».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Зрушення спонукають
до подальших дій
Фото з Урядового порталу

П’ЯТНИЦЯ, 19 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Прем’єр-міністр Польщі про необхідність пильності
перед цією загрозою та збереження трансатлантичної
єдності в Європі

ЄС стоїть на захисті
наших моряків
РЕАКЦІЯ. Європейський Союз закликає владу Російської Федерації негайно звільнити всіх незаконно захоплених у полон 24 українських моряків. У заяві речника Європейської служби зовнішніх
зв’язків Майї Косьянчич вказано, що дипломати Представництва
ЄС у Москві разом із представниками дипломатичних місій країнчленів Євросоюзу спостерігали за судовим процесом доти, доки судове засідання не було оголошено закритим для широкого загалу.
«ЄС неодноразово заявляв, що очікує на негайне й безумовне
звільнення Росією 24 захоплених українських моряків. Доки вони залишаються під вартою, Росія повинна поважати їхнє право на юридичне представництво, безперешкодний доступ консульських посадових осіб і забезпечити, щоб поранені моряки отримали належну
медичну допомогу, оскільки кілька з них поранено під час захоплення, — цитує УНІАН текст заяви. — Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодне і вільне проходження суден через Керченську
протоку в Азовське море та з нього відповідно до норм міжнародного права».

ЦИФРА ДНЯ

295 тонн

чергової гуманітарної допомоги
направив жителям тимчасово
окупованої частини Донбасу
Міжнародний комітет Червоного Хреста

3-7
ОФІЦІЙНО. Системні й чіткі рішення дають підстави

для позитивних результатів, на які очікує суспільство.
Про це свідчать дані інфографіки, яка ілюструє досягнення
уряду впродовж трьох років його роботи

Затверджено
постановою Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 76
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається
підкупом виборців.
Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

встановлені Національним банком України на

19 квітня 2019 року

USD 2683.7655
EUR 3019.2362
RUB 4.1889
/ AU 342582.67 AG 4025.65
PT 237781.62 PD 367675.87
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу другого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у господарський суд міста Києва на посади суддів:
КАПЦОВУ Тетяну Петрівну,
ЛОМАКУ Вікторію Сергіївну,
НЕЧАЯ Олександра Володимировича,
ПАВЛЕНКА Євгена Валерійовича,
ПОЛЯКОВУ Крістіну Вікторівну,
ТУРЧИНА Сергія Олександровича.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 квітня 2019 року
№144/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо підтримки розвитку
олімпійського спорту в Україні

З метою створення умов для дальшого розвитку в Україні олімпійського
спорту як важливого чинника формування позитивного міжнародного іміджу
держави, розвитку фізичної культури і спорту, виховання дітей та молоді, активного залучення їх до здорового способу життя ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Кабінету Міністрів України:
забезпечити започаткування проведення всеукраїнських спортивних молодіжних ігор з олімпійських видів спорту;
розробити та затвердити у шестимісячний строк Національну стратегію розвитку фізичної культури і спорту, передбачивши, зокрема, визначення олімпійського спорту як важливої складової розвитку фізичної культури і спорту, напрями модернізації фізкультурно-спортивної інфраструктури відповідно до сучасних міжнародних стандартів, розвитку спортивної науки та медицини;
вжити в установленому порядку заходів щодо створення оптимальної мережі державних центрів олімпійської підготовки з метою забезпечення належної
підготовки спортсменів з пріоритетних олімпійських видів спорту.
2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати роботу із залучення дітей та молоді до систематичних занять олімпійськими видами спорту, а також з організації і проведення відповідних спортивних змагань.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 квітня 2019 року
№145/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Державному вищому
навчальному закладу «Тернопільський
державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»
статусу національного

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я
України», його вагомий внесок у розвиток національної медичної та фармацевтичної освіти і науки, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Надати Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України» статус національного і надалі іменувати його — Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 квітня 2019 року
№146/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну меж національного природного
парку «Дністровський каньйон»

Відповідно до статті 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Змінити межі національного природного парку «Дністровський каньйон».
До території національного природного парку «Дністровський каньйон» погоджено в установленому порядку включення 901,1 гектара земель, а саме:
785,7 гектара земель державної і комунальної власності, які надаються націо-

нальному природному парку в постійне користування, у тому числі з вилученням y землекористувачів, згідно з додатком 1, та 115,4 гектара земель державної і комунальної власності, що включаються до його території без вилучення у
землекористувачів, згідно з додатком 2.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
внесення в шестимісячний строк в установленому порядку змін до Положення про національний природний парк «Дністровський каньйон»;
вирішення протягом 2019 — 2020 років відповідно до законодавства питань
щодо надання національному природному парку «Дністровський каньйон» у
постійне користування 785,7 гектара земель державної і комунальної власності, у тому числі з вилученням у землекористувачів, а також розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту землеустрою
з організації та встановлення меж території національного парку, проведення
державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки;
внесення протягом 2019 — 2020 років в установленому порядку змін до
Проекту організації території національного природного парку «Дністровський
каньйон», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 квітня 2019 року
№147/2019
Додаток 1
до Указу Президента України
від 17 квітня 2019 року
№ 147/2019
ПЕРЕЛІК
земель державної і комунальної власності, надання яких
(у тому числі з вилученням у землекористувачів) у постійне
користування національному природному парку
«Дністровський каньйон» погоджено
Категорія
Площа, гектарів
Землі державного підприємства «Чортківське лісове
319,00
господарство»
Землі державної власності (запасу та загального користу60,20
вання) за межами населених пунктів у Борщівському районі
Землі державної власності (запасу, загального користуван12,00
ня, громадські пасовища) за межами населених пунктів
у Бучацькому районі
Землі комунальної власності (загального користування)
12,20
в межах населених пунктів у Бучацькому районі
Землі державної власності (запасу та загального
382,30
користування) за межами населених пунктів
у Заліщицькому районі
________
Усього
785,70
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН
Додаток 2
до Указу Президента України
від 17 квітня 2019 року
№ 147/2019
ПЕРЕЛІК
земель державної і комунальної власності, включення яких до території
національного природного парку «Дністровський каньйон»
без вилучення погоджено
Категорія
Площа, гектарів
Землі державної власності (запасу та загального користу45,20
вання) за межами населених пунктів у Борщівському районі
Землі державної власності (запасу, загального користуван5,00
ня, громадські пасовища) за межами населених пунктів
у Бучацькому районі
Землі комунальної власності (загального користування)
1,70
в межах населених пунктів у Бучацькому районі
Землі державної власності (запасу та загального користу63,50
вання) за межами населених пунктів у Заліщицькому районі
_________
Усього
115,40
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 березня 2019 р. № 133-р
Київ

Про затвердження консолідованого
фінансового плану акціонерного товариства
«Українська залізниця» на 2019 рік

Затвердити консолідований фінансовий план акціонерного товариства
«Українська залізниця» на 2019 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2019 р. № 201-р
Київ

Про подання до Верховної Ради України
проекту Закону України «Про приєднання
до Протоколу про сталий розвиток
сільського господарства та сільської
місцевості до Рамкової конвенції
про охорону та сталий розвиток Карпат»

Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про приєднання
до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 квітня 2019 р. № 207-р
Київ

Про звільнення Харченка О. І.
від виконання обов’язків заступника
Голови Державного агентства
автомобільних доріг України

Звільнити Харченка Олександра Івановича від виконання обов’язків заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 квітня 2019 р. № 213-р
Київ

Про погодження передачі нежитлового
приміщення у м. Прилуках у державну
власність з віднесенням його до сфери
управління Державної міграційної служби

Погодитися з пропозицією Державної міграційної служби та Прилуцької
міської ради (Чернігівська область) щодо передачі нежитлового приміщення
загального площею 255,9 кв. метра (реєстраційний номер 1402042874107) по
вул. Соборній, 40, у м. Прилуках у державну власність з віднесенням його до
сфери управління зазначеної Служби.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 квітня 2019 р. № 215-р
Київ

Про погодження відчуження основних
фондів акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний
транспорт» погодити відчуження будівлі (реєстраційний номер 170683363212)
по вул. Зарічній, 8, у с. Добропілля (Харківська область) акціонерного товариства «Укргазвидобування» шляхом її безоплатної передачі у спільну власність
територіальних громад Валківського району.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 квітня 2019 р. № 234-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у власність
територіальної громади м. Тернівки

Передати будівлю (реєстраційний номер 1580300112135) по вул. Курській,
14, що розміщена на земельній ділянці площею 0,1257 гектара (кадастровий
номер 1213500000:01:027:0042), та частину будівлі загальною площею 185,72
кв. метра (реєстраційний номер 1550817112135) по вул. Лермонтова, 11, у
м. Тернівці (Дніпропетровська область) у власність територіальної громади міста.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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:

GL3N01619, GL3N01571-GL3N01575, GL6N01576,
GL3N01577-GL3N01579, GL1N01580, GL3N01581GL3N01589, GL1N01590, GL3N01591-GL3N01598,
GL1N01599-GL1N01601, GL3N01602-GL3N01604
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих http://www.prozorro.sale
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 06.06.2019
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону:
(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/42300-asset-sell-id-195357,
42283-asset-sell-id-195256

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:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 20.02.2019 року прийнято розпорядження № 66/12-рп/к
про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 66-1-50/12-19 з боку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ідентифікаційний код 41421658) та
ФОП Оганезян К. Г. (ідентифікаційний номер 262451952) та направлена вимога про надання інформації від 20.02.2019 року № 66-02/551 до ТОВ «Градбуд ЛТД».
У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про початок розгляду справи та вимогу про надання інформації відповідачу в справі, з повним текстом вимоги та розпорядження можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному відділенні
АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

GL33N01618
Дебіторська заборгованість
http://www.prozorro.sale
15.05.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/42305-asset-sell-id-195459

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:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

GL22N01301, GL23N01302-GL23N01303,
GL22N01304
Нерухомість
http://www.prozorro.sale
20.05.2019; 12.06.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів
(аукціону) /електронного аукціону по кожному
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
118-delta/42287-asset-sell-id-195312

Втрачений додаток
до диплома спеціаліста
КВ №39380214 від 30 червня
2010 р., виданий Національним
технічним університетом
України на ім’я Щербіни
Євгенія Володимировича,
Суддя Г. С. Смирнов
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває кримінальне провадження
№12015230000000454 за обвинуваченням Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілу Фоміну Марину Миколаївну,
26.02.1978 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв.
65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце проживання:
Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1
ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться
13.05.2019 року об 11 год. 15 хв. у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового засідання 908.

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

19 квітня 2019 року, п’ятниця, № 76
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ОГОЛОШЕННЯ
Шановні вантажовідправники,
вантажоодержувачі та експедитори!
Відповідно до рішень, прийнятих правлінням АТ «Укрзалізниця», та
пунктів 3.2 та 3.3 «Договору про надання послуг», вводяться в дію оновлені ставки плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця», плати за користування вагонами перевізника АТ «Укрзалізниця» за
межами України та коефіцієнти порожнього пробігу.
Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до рішення Правління
АТ «Укрзалізниця», застосовуються Тдод у формулах пункту 3.2 договору.
Зазначені зміни будуть введені в дію через 30 (тридцять) календарних
днів після публікації в газеті «Урядовий кур’єр», слідкуйте за оголошенням.

Ставка плати за використання власних вагонів Перевізника
(Спл) та плати за користування вагонами Перевізника
за межами України
Ставки
без ПДВ,
(Сваг)
грн/добу
2
1
3
Ставка плати за використання вагонів Перевізника по території України
1 Обкотишовоз
1426
Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 90680009069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 90804002 9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890886
9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 96390009639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон
умовного типу 5982
Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалі3 зований вагон для проїзду бригад супроводження з нумераці1308
єю на «1»
4 Цементовоз
865
5 Мінераловоз
1192
6 Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972
1117
7 Автомобілевоз
989
універсальна, переобладнана та модернізована
8 Платформа
718
платформа умовних типів 915, 968, 969
9 Платформа фітингова
456
10 Платформа-лісовоз
686
переобладнана та модернізована цистерна умовних
11 Цистерна,
833
типів 932 та 5970
Критий
вагон,
інші
переобладнані
вагони
умовних
типів
917,
12 960
1160
Вагон
критий,
переобладнаний
із
рефрижераторного
13 умовного типу 918 та 5918
904
14 Вагон-термос умовного типу 800 та 5800
1023
Ставка плати за користування вагонами Перевізника за межами України
1 Обкотишовоз
1426
Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 90680009069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 90804002 9080998, 9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890886
9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 96390009639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон
умовного типу 5982
Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304,
3 спеціалізований вагон для проїзду бригад супроводження
1308
з нумерацією на «1»
4 Цементовоз
865
5 Мінераловоз
1192
6 Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972
1117
7 Автомобілевоз
989
універсальна, переобладнана та модернізована
8 Платформа
718
платформа умовних типів 915, 968, 969
9 Платформа фітингова
456
10 Платформа-лісовоз
686
переобладнана та модернізована цистерна умовних
11 Цистерна,
833
типів 932 та 5970
Критий
вагон,
інші
переобладнані
вагони
умовних
типів
917,
12 960
1160
Вагон
критий,
переобладнаний
із
рефрижераторного
13 умовного типу 918 та 5918
904
14 Вагон-термос умовного типу 800 та 5800
1023
№

Тип вагонів

* На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відповідно до норм Податкового Кодексу України.
Тдод зазначене в пункті 3.2.1. Договору відповідно до рішення правління ПАТ «Укрзалізниця» від 21.06.2018 — застосовується.
Зміна ставок плат проводиться відповідно до пункту 3.2.1. та 3.3. Розділу 3 Договору.

Коефіцієнти порожнього пробігу

Тип рухомого складу

К-ть
од.

1
2
Напіввагон
(ПВ)
13262
Напіввагон глуходонний
(Глд)
1541
Криті
(Кр)
983
Криті
(Крф)
109
Криті
(Кр138) 155
Універсальні платформи
(Пл)
567
Транспортери
(Трн)
5
Цистерни
(Цс)
782
Цистерни
(Цс8)
0
Рефрижераторні секції
(Рф)
7
Зерновози
(Зрв)
5066
Фітингові платформи
(Фтг)
2127
Думпкари
(Дмк)
145
Мінераловози
(Мнв)
206
Цементовози
(Цмв)
1288
Обкотишовози
(Окв)
941
Інші*
(Пр)
1343
Термоса
(Трм)
0
Автомобілевози
(Стк)
0

Коеф.
Кпп
порожнього Частка розрапробігу
од. хунко(дов. 6804)
вий
3
4
5
6
0,57
0,9
Кпппв
0,57
0,52
0,1
0,6
0,79
Кппкр 0,85 0,09
0,62
0,59 0,12
Кпппл 0,71
1
0,71
Кпптрн 1,68
1
1,68
0,73
1
Кппцс
0,73
0
0
Кппрф 1,09
1
1,09
Кппзрв 0,89
1
0,89
Кппфтг 0,04
1
0,04
Кппдмк 1,24
1
1,24
Кппмнв
1
1
1
Кппцмв 0,68
1
0,68
Кппокв 0,75
1
0,75
1,02
1
0
0
Кппінш
1,02
0
0

* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та
модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960
На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відповідно до норм Податкового Кодексу України.
Зміна коефіцієнтів проводиться відповідно пункту 3.2.1 Розділу 3 Договору.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Димитровський міський суд Донецької області викликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича, 28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Донецької області на 12.45 год. 26 квітня 2019 року за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для участі в судовому розгляді кримінального провадження за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі
неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя І. В. Петунін

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (адреса:
вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка) викликає в судові засідання Мамедову Аллу Павлівну на 25 квітня 2019 року о 09 годині 30 хвилин та 15 травня 2019 року на 09 годину 00 хвилин як відповідачку по
справі за позовом Колесника Ігоря Михайловича до Мамедової Алли
Павлівни про поділ нерухомого майна в натурі між власниками, з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних та постановлено заочне рішення.
Суддя О. Г. Березюк
Гайсинська державна нотаріальна контора Вінницької області,

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне
провадження № 42016221320000111 (номер справи 1-кп/243/175/2019) за обвинуваченням Толстих Ігоря Євгеновича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А.
викликає обвинуваченого Толстих Ігоря Євгеновича, який зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, будинок № 13,
квартира № 3, у судове засідання, яке відбудеться 3 травня 2019 року об 11
годині 40 хвилин у залі судового засідання № 19.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів
до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

здійснює прийом, на безоплатній основі, використаних пакувальних
матеріалів і тари, в якій зроблена продукція
ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»
та ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка».
Адреса приймання: 61010, м. Харків, вул. Лозівська, 8.
Час роботи пон.-п’ятн., крім святкових і вихідних днів
з 13.00 до 16.00 год. Конт. тел. (050) 303-38-73.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 22016050000000152 (номер справи 236/581/18, номер провадження 1-кп/243/245/2019) за обвинуваченням Кассай Людмили Олександрівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачена по справі: Кассай Людмила Олександрівна, 30.06.1975
року народження, яка зареєстрована за адресою: Донецька область,
с. Старий Крим, вул. Кірова, 2, викликається на судове засідання, яке
відбудеться 23 квітня 2019 року о 13.15 год. до суду, для участі в розгляді справи.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове
провадження.
Суддя В. І. Старовецький

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня 2019 року о 08 год. 45 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський
р-н, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня 2019
року о 08 год. 30 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова
Івана Федосовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня 2019 року о 08 год. 40 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімферополь), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня 2019 року о
08 год. 35 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Щегельського Максима Борисовича, 20.10.1977 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Грибоєдова, 12, кв. 51, м. Ялта), у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 6 травня
2019 року о 08 год. 55 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні
Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул.
Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження №1-кп/761/799/2019 (справа №761/5858/18) по обвинуваченню Чопея Василя Євгеновича, Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка Ігоря Павловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Любові Михайлівни
за ч. 5 ст. 191 КК України.
Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове засідання на підставі обвинувального акта у вищезазначеному кримінальному провадженні, за яким
висунуте обвинувачення Чопею Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу Васильовичу, Післярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олексійовичу, Гладунській
Любові Михайлівні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
5 ст. 191 КК України, у відкритому судовому засіданні, що відбудеться о 16 годині 30 хвилин 6 травня 2019 року в приміщенні Шевченківського районного суду
м. Києва у залі судових засідань №1, про що повідомити зацікавлених осіб.

що розташована за адресою: вулиця Б. Хмельницького, будинок №
23, місто Гайсин Вінницької області, викликає спадкоємців померлої
9 червня 1972 року Громової Ярини (Ірини) Сидорівни, 10 травня 1902
року народження, яка на день смерті проживала за адресою: вулиця
Польового, будинок №17, село Краснопілька Гайсинського району Вінницької області.

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що 24
квітня 2019 року о 10.00 годині в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Харківська,
13, м. Дніпро, відбудеться розгляд кримінального провадження за апеляційною скаргою Лубенця Сергія Анатолійовича на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 19 вересня 2018
року про відмову у відкритті провадження за його заявою про відновлення втраченого кримінального провадження.
Суддя Н. В. Коваленко
Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених у судове засідання по кримінальному провадженню, справа № 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 2 травня 2019
року о 09 годині 30 хвилин.
Суддя Є. М. Акулов

Суддя В. В. Бугіль

Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дудченко Євген Геннадійович,
07.06.1985 р.н., який проживав за адресою: м. Херсон,
вул. Перекопська, 163, кв. 65, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися
22.04.2019 р. об 11.00 год. у каб. №309 до слідчого СУ
ГУНП у Херсонській області Полещука О. С. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 4, для проведення
допиту, а також інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №12018230020001005 за п. 6 ч. 2
ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України.
Новопсковський районний суд Луганської області викликає Чаркіну Інгу Євгенівну, 28.08.1969 р.н. (кв-л Волкова, 12/24,
м. Луганськ) як обвинувачену в підготовче судове засідання для
розгляду кримінального провадження відносно Чаркіної І. Є. у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5
ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 2 травня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області. Явка до суду обов’язкова. При
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а розгляд кримінального провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої.

Суддя В. В. Пронька

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

Спеціальний дозвіл
на користування надрами
(бланк А № 005685,
реєстраційний
номер 3363 від 27 липня
2004 р.), що був виданий
ТОВ «Шрамківський
Цегельний Завод»,
вважати втраченим.
Втрачену книгу обліку
доходів, зареєстровану
Індустріальною ОДПІ
м. Харкова 23.01.2015 р.
за №60 на ім’я
Баклицького Валерія
Ігоровича,

вважати недійсною.
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Ирій. Світове дерево

СВІТ НА ПОЛОТНІ. Днями в Національній спілці художників України відкрилася персональна
виставка знаного живописця Миколи Канєвського. Його полотна — це поєднання романтичного модернізму з реалістичною манерою. Вони не одразу відкриваються тому, хто споглядає, а
вимагають вдумливого прочитання. Як художник модерновий митець переосмислює буття і переконаний, що, володіючи насправді усіма класичними навичками, недостатньо дотримуватися фотографічної точності чи промальованості. Треба підійматися над академізмом і ставити
складніші завдання, перетворювати ідеї в образи.
«Я бачу світ і намагаюся це бачення викласти на полотні, щоб донести суспільству», — так
майстер зазвичай відповідає на запитання про призначення його робіт.
Загалом на нинішній виставці, яка триватиме до 22 квітня, представлено 40 нових картин художника. А центральною композицією став триптих «В ніч на Івана, в ніч на Купала». Тож у шанувальників є змога, споглядаючи прекрасне, відчути принади наймагічнішого зі свят.

Фото з сайту zik.ua

Клумбою з 10 тисяч тюльпанів милуються
на Закарпатті

Клумба з 10 тисячами тюльпанів — рекордсменка на Закарпатті

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

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

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
З ЛЮБОВ’Ю ДО РІДНОГО КРАЮ. 10 тисяч тюльпанів
прикрасили в’їзд до села Невицьке Ужгородського району
на Закарпатті. Велетенська
клумба розквітла кольоровими рослинами. Знак «Люблю
Nevicke» з’явився завдяки допомозі, наданій урядом Нідерландів. Радник з питань сільського господарства посольства цієї країни в Україні Каролін Спаанс та Почесний
консул Королівства Нідерланди у Львові Андрій Гринчук
брали участь у відкритті клумби тюльпанів.
Цей проект, наголосив Невицький сільський голова Михайло Лаба, став можливим
завдяки перемозі у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2018», за
що й отримали в подарунок
10 тисяч цибулин улюблених
у Нідерландах квітів. У Невицькому їх посадили торік восени, а тепер вони дружно
розквітли, радуючи погляд
усіх, хто проїжджає селом.
Каролін Спаанс зазначила,
що Невицьке вражає «запалом громади». Вона подякувала декораторові Ростиславу Переверзєву, який ініціював облаштування цього квіткового раю. Працівники сільради, яких згуртувала довкола себе спеціаліст Любов
Угрин, уже з власних насіннєвих запасів засіяли клумби квітами: майорами, чорнобривцями та жоржинами. Тож
клумба квітнутиме ціле літо.
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Луганська
Крим
Київ

+1
+1
+1
+2
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+2

+6
+6
+6
-3
+6
+6
+6
+6
-5
-5
-5
+6
+4

День
+11
+11
+10
+10
+11
+11
+11
+10
+10
+10
+10
+8
+12

+16
+16
+15
+15
+16
+16
+16
+15
+15
+15
+15
+13
+14

Укргiдрометцентр

На Сумщині —
«Сумська весна»
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
МИСТЕЦТВО. Для Сумської обласної організації Національної спілки художників України стало доброю традицією проводити пленери, до участі в яких місцеві митці запрошують колег з інших регіонів. Ось і цими днями в обласному центрі розпочалася «Сумська весна», яку ініціював художник Ігор Василевський.
Як розповів голова Сумської ОО НСХУ Іван Гапоченко, творча толока триватиме до 25 квітня і неперевершені краєвиди
Слобожанщини створюватимуть не тільки відомі майстри пензля, а й талановиті діти, які зможуть узяти участь у майстеркласах старших колег. Передбачають, що художники вирушать
до Путивля, де працюватимуть упродовж кількох днів, а підсумком стане виставка щойно написаних полотен, яку відкриють у
Сумській міській галереї.

Посадили
пам’ятний ліс
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
АКЦІЯ. Ділянка пам’ятного лісу з’явилася у Тимошівському
лісництві Кам’янського лісгоспу на Черкащині. 10 тисяч сіянців
дуба звичайного висадили на честь загиблого героя, учасника
АТО, уродженця Кам’янщини Миколи Белима. Ліс садили учасники АТО — жителі Тимошівки, учні Тимошівського шкільного
лісництва та їхні наставники, працівники державної лісової охорони Кам’янського лісгоспу, члени обласної громадської організації Товариства лісівників України.
Як зазначив директор Кам’янського лісгоспу Віталій Верес,
цьогоріч у межах акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» вирішили вшанувати пам’ять захисників, які воювали й віддали життя,
обстоюючи державний суверенітет і територіальну цілісність на
сході України. Учасники АТО, які живуть у Тимошівці, погодилися долучитися до лісівничої роботи. Вони зазначили, що цей куточок лісу для них буде особливо дорогим, адже нагадуватиме
про загиблого побратима. Учні Тимошівського шкільного лісництва з нетерпінням чекали цієї акції, адже щороку беруть у ній
активну участь і вже мають чималий досвід у висаджуванні лісів. Однак було й чимало початківців.
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