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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО: 
«Реваншу не буде!  

На наступній сесії Київради 
ми, за процедурою, ще раз 

ухвалимо рішення про 
відповідне перейменування 

радянських 
проспектів».

Нардепами хочуть 
стати майже  
6 тисяч кандидатів

ЦВК ПОВІДОМЛЯЄ. Точна їхня кількість — 5845, з-поміж яких 
3171 кандидат-мажоритарник і 2674 кандидати, включені до спис-
ків партій. Про це на пресконференції повідомила голова ЦВК Те-
тяна Сліпачук.

За її словами, в одномандатних виборчих округах балотуються 
1735 самовисуванців і 436 осіб, яких делегували політичні партії. Го-
лова ЦВК також зазначила, що загалом документи для реєстрації 
своїх виборчих списків подали 24 партії, трьом з яких відмовлено в 
реєстрації. Тетяна Сліпачук розповіла і про гендерний розподіл кан-
дидатів у народні депутати. Так, жінок серед них 22,51%, а чоловіків 
77,49%. Вік найстаршого кандидата, за її словами, становить 82 ро-
ки, а наймолодшого — 21, повідомляє УНІАН. 

91,44% кандидатів мають вищу освіту, 2,02% — середню спеці-
альну, 3,05% — загальну середню, 3,42% — професійно-технічну.

25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні де-
путати.

352 партії
зареєстровано нині в Україні.  

Це найбільший показник серед  
країн Європи

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Споживачам покажуть,  
хто залазить у їхню кишеню

Аудитори йдуть  
до теплокомуненерго

Київський міський голова про рішення Окружного 
адмінсуду Києва щодо скасування перейменування 
столичних проспектів на честь Степана Бандери  
та Романа Шухевича
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

Директор Державного історико-
культурного заповідника «Поле 
Полтавської битви» Наталія Білан: 
«Щороку до нас приїздять шведи, і ми 
готуємо особливу програму для них»

Тема російсько-української війни 
знайшла відображення у літературі, 
зокрема щоденниках, оповіданнях, 
повістях і романах, автори яких — 
безпосередньо ветерани

ТЕРИТОРІЯ СЛОВА 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ЦВК ІНФОРМУЄ
цює, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в селі Валя Кузьмина Глибоцького ра-
йону Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Дячишин Сергій Михайлович, народився 8 жовтня 1985 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не пра-
цює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 116. 

Кривцун Віктор Віталійович, народився 6 листопада 1973 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не 
працює, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 117. 

Білик Євген Петрович, народився 27 грудня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Дні-
провська районна в місті Києві державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Ки-
єві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118. 

Прищепа Володимир Сергійович, народився 16 жовтня 1984 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, Карітас-
Спес Україна Київ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 119. 

Млавець Михайло Федорович, народився 9 серпня 1967 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасо-
во не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 120. 

Гавриленко Віталій Миколайович, народився 16 сiчня 1989 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, лі-
кар, швидка медична допомога міста Полтави, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає 
в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121. 

Семитоцький Костянтин Миколайович, народився 21 жовтня 1975 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимча-
сово не працює, безпартійний, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 122. 

Нестуля Олександр Валерійович, народився 10 серпня 1988 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер управ-
ління персоналом, ЗАТ «Єрмолино», член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті 
Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123. 

Тарасенко Віта Миколаївна, народилася 24 вересня 1974 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — 
підприємець, безпартійнa, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 124. 

Піскун Олег Вікторович, народився 22 листопада 1984 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор сис-
теми, ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», безпартійний, проживає в місті Ло-
зова Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Ванцевич Володимир Олександрович, народився 16 грудня 1968 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимча-

сово не працює, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 130. 

Кузуб Наталія Григорівна, народилася 13 листопада 1989 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт відді-
лу соціальної роботи, Шевченківський районний у місті Києві центр соціальних служб для 
молоді, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 131. 

Омельченко Олександр Васильович, народився 15 лютого 1973 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не 
працює, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 132. 

Груздєв Артем Валерійович, народився 5 жовтня 1977 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, КП 
«Черкаське ЕЛУАШ», член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в місті Черкасах, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 133. 

Оруджев Руслан Азізович, народився 11 грудня 1983 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 134. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повістка про виклик
Підозрюваний Савічев Дмитро Ігорович, 

30.10.1990 р. н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 та 297-5 КПК України, викликається на  
10 год. 00 хв. 1, 2 та 3 липня 2019 року до стар-
шого слідчого СВ УСБ України у Хмельницькій об-
ласті Топільчука А. А. в каб. №102 за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19,  
тел. (0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слід-
чих та процесуальних дій (вручення підозри, допи-
ту як підозрюваного, оголошення про завершення 
досудового розслідування, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня копії обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування) у кримінальному прова-
дженні №22018240000000003 за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Львівське відділення Антимонопольного комітету України 
оприлюднює інформацію про прийняті рішення (розпоряджен-
ня, вимоги) від:

01.09.17 № 40 рп/к про початок справи № 3-15-1-40/2017 що-
до ТОВ «С Транс» (35578017) за ознаками порушення ст. 151 
ЗУНК

20.08.2018 № 63-02/1700в до ТОВ «СТранс» на сайті http://
www.amc.gov.ua

20.12.18 № 63/34-р/к: ТОВ «Галицький будівельник» 
(41085693) (штраф 68 000)

27.12.18 № 63/35-р/к: ФОП Кирик Тарас Ярославович (штраф 
74 000)

11.04.19 № 63/16-р/к: ТОВ «Еліт Спорт Груп» (40348771) 
(штраф 136 000), ТОВ «Європейський парк» (37325906) (штраф 
136 000)

11.04.19 № 63/19-р/к: ТОВ «Європейський парк» (37325906) 
(штраф 68 000), ТОВ «Компанія Європейський парк» (39640790) 
(штраф 68 000)

23.04.19 № 63/25-р/к: ПП «Львівдах» (37030088) (штраф  
68 000), ТОВ «Ваш Білий Дім» (41014664) (штраф 68 000)

20.06.2019 № 63/41-р/к: ТОВ «Енергобудмаш» (38530690)  
(68 000), ТОВ «Дніпроресурспостач» (41298376) (68 000)

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: GL3N05666-GL3N05683, GL5N05684, 
GL3N05685, GL5N05686, GL3N05687-
GL3N05694, GL3N05617

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

12.08.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного 
аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
43055-asset-sell-id-202400

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек-
сандрівну для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Іри-
ни Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 03.07.2019 р. 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал судових засідань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації

17 травня 2019 р.                             Сєвєродонецьк                                                № 421
Зареєстровано  

у Головному територіальному управлінні юстиції 
у Луганській області 11 червня 2019 р.  

за № 62/1972  
Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації – керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із 

змінами), абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норма-
тивно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), у 
зв’язку з переглядом нормативно-правових актів обласної державної адміністрації та 
з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства ЗОБОВ’ЯЗУю:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 27 липня 2016 року № 437 «Про затверджен-
ня тарифу на стажування лікарів-інтернів у комунальній установі «Сєвєродонецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги», зареєстроване у Головному територі-
альному управлінні юстиції у Луганській області 03 серпня 2016 року за № 38/1548;

розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації від 28 листопада 2016 року № 717 «Про за-
твердження тарифу на стажування лікарів-інтернів у комунальній установі охорони 
здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ра-
ди», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській об-
ласті 09 грудня 2016 року за № 76/1586;

розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 27 листопада 2017 року № 871 «Про затвер-
дження тарифу на проведення щозмінного передрейсового або післярейсового ме-
дичних оглядів водіїв транспортних засобів, що здійснюються комунальною устано-
вою «Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ста-
робільської районної ради Луганської області», зареєстроване у Головному територі-
альному управлінні юстиції у Луганській області 18 грудня 2017 року за № 150/1750.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та ту-

ризму Луганської обласної державної адміністрації (Медведчук С.М.) забезпечити 
опублікування цього розпорядження в установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної адміністрації —  
керівника обласної військово-цивільної адміністрації  

С.ФІЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 травня 2019 р. № 535 
Київ

Про внесення змін до переліку товарів,  
заборонених до ввезення на митну 

територію України, що походять  
з Російської Федерації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію Укра-

їни, що походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну терито-
рію України товарів, що походять з Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 3, ст. 180; 2018 р., № 2, ст. 72, № 52, ст. 1824, № 70, ст. 2359; 2019 р., № 4, 
ст. 141, № 32, ст. 1155, ст. 1156), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 р., крім позицій   «8606 30 00 00, 
8606 91 80 00, 8606 92 00 00» пункту 3 змін, що вносяться до переліку товарів, за-
боронених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Феде-
рації, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 березня 2020 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 травня 2019 р. № 535
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку товарів, заборонених до ввезення  
на митну територію України, що походять з Російської Федерації

1. Позицію

«2523 10 00 00 Клінкери цементні»

замінити такою позицією:

«2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, 
сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи,  
забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів».

2. Позиції

«3102 21 00 00 Сульфат амонію
 3102 40 Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими  

неорганічними речовинами, що не є добривами
 3104 20 50 00 Хлористий калій із вмістом калію, вираженого як K2O, який за 

масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку 
на сухий безводний продукт»

замінити такими позиціями:

«3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
 3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi».

3. Доповнити перелік такими позиціями:

«0511 99 10 90 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; 
мертві тварини групи 01 або 03, непридатні для вживання, сухо-
жилля та жили, обрізи та аналогічні відходи необроблених шкур, 
інші

 2309 90 96 10 Продукти, що використовуються для годівлі тварин; попередні су-
міші (премікси)

 2936 Провітаміни та вітаміни, що використовуються у ветеринарній ме-
дицині та тваринництві, природні або одержані в результаті синте-
зу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використо-
вуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому чис-
лі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику, вітаміни 
та їх похідні, незмішані*

 2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що вико-
ристовуються у ветеринарній медицині та тваринництві, природ-
ні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні анало-
ги, у тому числі із ланцюговими модифікованими поліпептидами, 
що використовуються переважно як гормони, поліпептидні гормо-
ни, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та струк-
турні аналоги*

 2941 Антибіотики, що використовуються у ветеринарній медицині та 
тваринництві*

 3002 30 00 00 Вакцини ветеринарні
 3003 10 00 00 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товар-

них позицій 3002, 3005 або 3006 згідно з УКТЗЕД), що використо-
вуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються 
із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або про-
філактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не роз-
фасовані для роздрібної торгівлі; що містять пеніциліни або їх по-
хідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або стрептомі-
цини або їх похідні*

ДОКУМЕНТИ
 3003 20 00 00 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товар-

них позицій 3002, 3005 або 3006 згідно з УКТЗЕД), що використо-
вуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складаються 
із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профі-
лактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфа-
совані для роздрібної торгівлі; що містять інші антибіотики*

 3004 10 00 00 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товар-
них позицій 3002, 3005 або 3006 згідно з УКТЗЕД), що використо-
вуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складають-
ся із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або 
профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи 
лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасо-
вані для роздрібної торгівлі; що містять пеніциліни або їх похідні, 
які мають структуру пеніциланової кислоти, або із вмістом стреп-
томіцинів або їх похідних*

 3004 20 00 00 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товар-
них позицій 3002, 3005 або 3006 згідно з УКТЗЕД), що використо-
вуються у ветеринарній медицині та тваринництві та складають-
ся із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або 
профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи 
лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасо-
вані для роздрібної торгівлі; що містять інші антибіотики*

 3004 50 00 00 Лікарські засоби, що використовуються у ветеринарній медицині 
та тваринництві та містять вітаміни або інші сполуки товарної по-
зиції 2936*

 3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi із вмiстом двох чи трьох поживних 

елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї гру-
пи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брут-
то не бiльш як 10 кг

 3605 00 00 00 Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604
 4412 Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з ша-

руватої деревини
 4814 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон
 6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-

штани, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім ку-
пальних), трикотажні, для жінок або дівчат

 6109 Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні
 6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні виро-

би, трикотажні
 6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші пан-

чішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-
шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним 
розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні

 6204 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-штани, шта-
ни, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 
для жінок або дівчат

 6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з підв’язками, кру-
глі підв’язки і подібні вироби та їх частини, трикотажні або нетри-
котажні

 6402 Взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси
 6403 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної 

шкіри та з верхом з натуральної шкіри
 6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або не-

прикріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під 
п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші та подібні вироби і їх 
частини

7217 10 10 00
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20 10 00
7217 20 30 00
7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00

Дроти з вуглецевої сталі

7304 23 00 00
7304 29
7304 39
7304 59
7305 31 00
7306 30
7306 61

Труби, трубки

7312 10 20 00
7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 69 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби  
з чорних металів, без електричної ізоляції

7314 14 00 00
7314 19 00 00
7314 41 00 00

Тканина металева, ґрати, сітки та огорожі з дроту  
з чорних металів

7318 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, 
шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби)  
та аналогічні вироби, з чорних металів

 7323 93 00 00 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з 
чорних металів, з нержавіючої сталі

 7323 94 00 00 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з 
чорних металів, з чорних металів (крім ливарного чавуну), ема-
льовані

 8438 10 10 00 Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів
 8606 30 00 00 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів колія-

ми, несамохідні, вагони саморозвантажувальні (крім вагонів то-
варної підпозиції 8606 10), що були у користуванні, та які ввозять-
ся в митному режимі імпорту *

 8606 91 80 00 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів колія-
ми, несамохідні, криті і такі, що замикаються, інші, що були у ко-
ристуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту*

 8606 92 00 00 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями 
відкриті, із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см, що бу-
ли у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту*

 8701 Трактори
 8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення  

10 осіб і більше, включаючи водія
 8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені 

головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопа-
сажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

 8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів
 8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення
 8709 Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або на-

вантажувальних пристроїв; тягачі, що використовуються на заліз-
ничних платформах, їх частини

 8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним 
двигуном, з колясками або без них; коляски».
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оголошення
До уваги акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМЕТ» (ідентифікацій-
ний код - 13508852, місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченків-
ський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (далі — «Товариство»), 
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства (далі — «Загальні збори»), які відбудуться 30.07.2019 року 
об 11.00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс 
ПРАТ «КЕРАМЕТ».

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів 

лічильну комісію у складі: Савченка Артема Олександровича.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження 

регламенту Загальних зборів.
Проект рішення: 
1) Обрати Головою Загальних зборів — Молчанова Геннадія Абду-

рахмановича, секретарем Загальних зборів — Сипало Марину Анато-
ліївну.

2) Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:
  - час для доповідей - до 10 хвилин;
  - час для виступів по питанню порядку денного — до 3 хв.,
  - питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них — до 5 хв.,
-  загальний час проведення зборів: від 1,5 до 2 годин без перерви;
- порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішення про припинення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) 

шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ» (13508852).

Проект рішення: 
Затвердити рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код — 13508852, шля-
хом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код — 13508852, з адресою: 04119, 
місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8,  
на наступних умовах:

- розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код — 13508852, (далі — 
ТОВ «КЕРАМЕТ») внаслідок перетворення дорівнюватиме розміру ста-
тутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРА-
МЕТ», ідентифікаційний код — 13508852, якій складає 23 480 000,00 
гривень (двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 
00 копійок),

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки то-
вариства — правонаступника та розподіляються серед його учасників 
із коефіцієнтом 1:1, тобто розмір частки, яким буде володіти кожний 
учасник у статутному капіталі ТОВ «КЕРАМЕТ» дорівнюватиме сумар-
ній номінальній вартості акцій, якими володів кожний акціонер у ста-
тутному капіталі ПРАТ «КЕРАМЕТ»,

- при перетворенні ПРАТ «КЕРАМЕТ» всі його майнові і немайнові 
права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки перехо-
дять до його правонаступника — ТОВ «КЕРАМЕТ» відповідно до пе-
редавального акту, що буду складений після спливу строку заявлення 
вимог кредиторами Товариства,

- на зборах учасників ТОВ «КЕРАМЕТ», що створюється внаслідок 
перетворення з ПРАТ «КЕРАМЕТ», учасник отримує кількість голосів, 
що надаватимуться йому частками ТОВ «КЕРАМЕТ», власником яких 
він може стати внаслідок перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ».

4. Прийняття рішення про припинення (відкликання) повноважень 
Генерального директора Товариства.

Проект рішення: 
Припинити (відкликати) повноваження Генерального директора То-

вариства — Бублей Володимира Володимировича з 31.07.2019 року.
5. Прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства.
Проект рішення: 
5.1. Обрати Головою Комісії з припинення (далі — «Голова Комісії») 

Бублей Володимира Володимировича (паспорт ВА №926680, виданий 

Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18.09.1997 
року, ІПН: 2508400474, адреса: м. Донецьк, вул. Уютна, буд. 5).

До Голови Комісії переходять повноваження виконавчого органу.
5.2. Визначити місцезнаходження Голови Комісії за наступною 

адресою: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлян-
ська, будинок 8.

5.3. Уповноважити Голову Комісії на здійснення усіх дій, які перед-
бачені законодавством для проведення процедури припинення ПРАТ 
«КЕРАМЕТ» шляхом перетворення у ТОВ «КЕРАМЕТ», у тому числі, 
але не обмежуючись:

- протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення позачер-
говими загальними зборами акціонерів  ПРАТ «КЕРАМЕТ» про припи-
нення шляхом перетворення письмово повідомити про це відповідний 
орган, що здійснює державну реєстрацію,

- у встановлені законодавством строки забезпечити розкриття від-
повідної інформації щодо прийнятого позачерговими загальними збо-
рами акціонерів  ПРАТ «КЕРАМЕТ» рішення про припинення шляхом 
перетворення, про  припинення повноважень членів виконавчого ор-
гану, про обраний склад Комісії з припинення шляхом реорганізації, а 
саме, перетворення,

- протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення позачер-
говими загальними зборами акціонерів  ПРАТ «КЕРАМЕТ» про припи-
нення шляхом перетворення надати до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку документи, передбачені чинним законо-
давством з метою зупинення обігу акцій ПРАТ «КЕРАМЕТ»,

- після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та 
задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт, 
який має містити положення про правонаступництво щодо майна, 
прав та обов’язків ПРАТ «КЕРАМЕТ» стосовно всіх його кредиторів та 
боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

6. Затвердження строку та порядку з’явлення кредиторами своїх вимог.
Проект рішення: 
Згідно з вимогами ст. 82 Закону України «Про акціонері товариства» 

та ст. 105 Цивільного кодексу України затвердити рішення, що строк 
з’явлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ «КЕРАМЕТ» становить 2 
(два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо при-
пинення юридичної особи. З’явлення кредиторами своїх вимог здій-
снюється в порядку письмового звернення до ПРАТ «КЕРАМЕТ».

7. Затвердження плану перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) 
у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852).

Проект рішення: 
Затвердити план перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852)  у ТОВ 

«КЕРАМЕТ» (13508852), що є додатком №1 до протоколу позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ».

8. Затвердження пояснень до плану перетворення ПРАТ «КЕРА-
МЕТ» (13508852) у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852).

Проект рішення: 
Затвердити пояснення до плану перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» 

(13508852)  у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852), що є додатком №2 до про-
токолу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ».

9. Про надання повноважень.
Проект рішення: 
Уповноважити Голову Загальних зборів Молчанова Геннадія Абду-

рахмановича та Секретаря Загальних зборів Сипало Марину Анатолі-
ївну підписати протокол позачергових загальних зборів ПРАТ «КЕРА-
МЕТ» з питань, що визначено вище, та засвідчити свої підписи нота-
ріально.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по-
зачергових загальних зборах акціонерів, — 24.07.2019 року (станом 
на 24 годину).

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах відбудеть-
ся 30.07.2019 року з 10.00 до 10.50 години за місцем проведення за-
гальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, 
що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – доку-
менти, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм 

право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не 
обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи — витяг із Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передба-
чено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юри-
дичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голо-
сування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чин-
ним законодавством України довіреність, яка надає представнику пра-
во на участь та голосування на загальних зборах Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання дові-
реності на право участі та голосування на загальних зборах не виклю-
чає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника. До закінчення часу, відведено-
го на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право за-
мінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 
та Генерального директора, або взяти участь у загальних зборах осо-
бисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька 
представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, дові-
реність якому буде видана пізніше. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд 
або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття  
рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники мо-
жуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства:  
km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Де-
ревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ», юридичний відділ. В день про-
ведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок  
ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Бу-
блей Володимир Володимирович, контакті дані: тел.  050 326 06 88, 
lawyer@keramet.com.ua  юридичний відділ. 

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку ден-
ного не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів 
управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів, до дня проведення 
загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адре-
су за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, 
по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість 
та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для 
включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або 
проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством Украї-
ни строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх про-
позицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями 
та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту по-
рядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального дирек-
тора Бублей Володимира Володимировича за наведеним нижче номе-
ром телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про 
проведення  позачергових загальних зборів, складеним станом на 
24.07.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
становить 23 480 000  штук, загальна кількість голосуючих акцій Това-
риства становить 23 352 800 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного  
та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: 
http://keramet.com.ua/news_id_704.html.

Телефон для довідок: 050 326 06 88.
Наглядова рада 

ПРАТ «КЕРАМЕТ» 

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого Кар-
пенка Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029) у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 5 липня 2019 
року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності потерпі-
лого.

Суддя Л. Г. Косик

Дарницький районний суд м. Києва  викликає Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 
р.н. (зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5 А, кв. 
94, проживав у м. Києві по вул. Лятошинського, 8, кв. 43), обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове за-
сідання, призначене 08 липня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Судове засідання  у кримінальному провадженні відбудеться в приміщенні Дарницько-

го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним  повідомлен-

ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Герасименка Станіслава Вікторовича, 
17.07.1987 року народження, запрошуємо 

до Третьої дніпровської державної  
нотаріальної контори 

(м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо 
спадщини Жили Івана Яковича, померлого 

22 вересня 2018 року.
Уточнення

В оголошенні, яке вийшло в № 108(6471) «УК» від 11.06.2019 р., 
про недійсність свідоцтва про право власності на квартиру №79 по 
вул. Прирічна, 37 в м. Києві на ім’я Тітоміра Ігоря Анатолійовича, Ті-
томір Олени Павлівни і Тітоміра Дмитра Ігоровича правильно чита-
ти: згідно з розпорядженням №3365 від 10.10.2008 р., інше без змін.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номери лотів: GL3N05616
Короткий опис активів в лотах Права вимоги за кредитним  

договором, укладеним з ФО
Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)

15.07.2019 року

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
43051-asset-sell-id-202350

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дми-
тра Михайловича, 17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінальних праворушень, передбачених ст. ст. 111 ч. 1, 408 
ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається 
Мухутдінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений 
у вчиненні кримінальних праворушень, передбачених ст. ст. 111 
ч. 1, 408 ч. 1 КК України, яке відбудеться 09 липня 2019 року  
о 09-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26,  
під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів: GL22N05701-GL22N05706
Короткий опис активів (майна)  
в лотах

Нежитлова нерухомість з основними засобами за адресами: 1. м. Ал-
чевськ, вул. Горького, буд. 38, прим. 66, (7/100 частин); 2. м. Горлівка, 
вул. Рудакова О. П., буд. 76; 3. м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 9;  
4. м. Луганськ, вул. Годуванцева, буд. 6, прим. 13, 14; 5. м. Луганськ,  
вул. Оборонна, буд. 10, прим. 59; 6. м. Макіївка, вул.Малиновського, 
буд. 59, прим. 2

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

17.07.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
43049-asset-sell-id-202347

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Альошину Світлану Михайлівну для розгля-
ду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 03.07.2019 р. о 9 год. 00 хв. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ. вул. Жилянська, 142, у залі судових за-
сідань № 5.

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

Суддя Бандура І. С. 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Михайловича для роз-
гляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 03.07.2019 р. о 12 
год. 45 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, у 
залі судових засідань № 5. 

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

Суддя Бандура І. С.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»
протокол № 4/19 від 21 травня 2019 року

Голова Наглядової ради
______________________ Богданцов К. М.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»
(нова редакція) 

місто Київ — 2019 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-

ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі — 
«Компанія»);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
1.2.  Код за ЄДРПОУ: 34486135
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21, 
Телефон + 38 044 581 08 22
Факс + 38 044 581 08 22
1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року 
1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження про-

фесійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління активами): № 778 від 19.07.2016 р.

1.6. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада Прізвище, ім’я,  
по батькові

Пряме та/або опосередкова-
не володіння часткою в ста-

тутному капіталі Фонду
(відсотки щодо кожного)

1 2 3

Директор Ведринська Інна  
Володимирівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане  
володіння — 0%

Головний бухгалтер Посада не передбачена -

Голова Наглядової 
ради

Пасенюк Макар  
Юрійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане  
володіння — 0%

Член Наглядової ради Стеценко Костянтин  
Вікторович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане  
володіння — 0%

Посадова особа  
служби внутрішньо-

го аудиту

Кубитович Лілія  
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане  
володіння — 0%

Інші посадові особи Компанії не обиралися.

2. Характеристика Фонду: 
2.1. Повне і скорочене  найменування:
Повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ». 

Скорочене найменування українською мовою: АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРА-
ТЕГІЇ» (далі — Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2.Код за ЄДРПОУ: 34487846
2.3. Місцезнаходження, телефон: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 

будинок 19-21; тел./факс 044 581 08 22
2.4. Дата державної реєстрації: 13 липня 2006 року
2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реє-

стру інститутів спільного інвестування (далі — ЄДРІСІ):  № 449-1 від 18 липня 2011 
року

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132449
2.7. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання при-

бутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяль-
ності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із 
об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду 
та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування. 
Пріоритетним буде інвестування в будівельну, металургійну, торгівельну, харчову 
галузі народного господарства та в фінансово-кредитний сектор, шляхом залучен-
ня коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств з урахуван-
ням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи до-
зволені чинним законодавством України.

2.8. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними 
зборами учасників Фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із зміною 
розміру статутного капіталу, грн.: 

200 000 000,0 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 28 серпня 2026 року.
2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

Посада Прізвище,  
ім’я та по батькові

Повне найменування юридич-
ної особи — учасника / Прізви-
ще, ім’я та по батькові фізич-

ної особи — учасника 
1 Голова  

наглядової ради
Богданцов Костянтин 
Миколайович -

2 Член  
наглядової ради

Чмерук Тарас  
Юрійович -

3 Член  
наглядової ради

Пушкарьова Олена  
Леонідівна -

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Фізичні особи:

Прізвище, ім’я, по-батькові реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків (або серія та номер паспорта для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті)

Суляєв Олександр Іванович 2733908310

Юридичні особи

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ (для 
резидентів)

(реєстраційний номер 
(у разі наявності) — 
для нерезидентів)

Місцезнаходження

Приватне акціонерне това-
риство «Компанія з управ-
ління активами — Адміні-
стратор пенсійних фондів 
«УкрСиб Ессет Менедж-

мент»

32799200 04070, м. Київ,  
вул. Іллінська, 8

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку: 

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід’ємною части-
ною цього проспекту емісії.

4.  Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазнача-
ється щодо кожного випуску акцій окремо).

4.2. мета випуску — формування початкового статутного капіталу.
4.3. спосіб розміщення — приватне розміщення.
4.4. Загальна сума випуску — 500 000,0 (п’ятсот тисяч) гривень.
4.5. Номінальна вартість акцій — 5 000,0 (п’ять тисяч) гривень.
4.6. Кількість акцій — 100 (сто) штук.
4.7. Форма існування — бездокументарна.
4.8. Форма випуску та тип акцій — прості іменні.
4.9. Дата реєстрації випуску, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію ви-

пуску акцій — 24 березня 2006 року, свідоцтво № 373/1/06 від 09 серпня 2006 року.
5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спіль-

ного інвестування:
5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.
5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 

199 500 000,00 (сто дев’яносто дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень.
5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 5 000,0 (п’ять тисяч) гривень.
5.4. Кількість акцій, штук: 39 900 (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот) штук.
5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.
5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.
5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:
Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розра-

хункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 
Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної 

вартості чистих активів Фонду  на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на 
дату проведення  розрахунку.

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.
5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з ме-

тою спільного інвестування: не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, при-
своєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 28 травня 2026 року.
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмель-

ницького, будинок 19-21.
5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного пра-

ва учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестуван-
ня. Власник акції Фонду має:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвес-

тування;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на 

придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.
Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизна-

ченого кола осіб. 
Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, 

форма якої встановлена чинним законодавством. 
Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.
Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ді-

лення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день над-
ходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою 
залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій 
Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;
залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання за-

лишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.
У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чин-

ним законодавством.
Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних 

паперах у обраного ним зберігача. 
5.13. Порядок оплати акцій Фонду.
Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у роз-

строчку не допускається.
Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов’язана оплатити такі папери у строк 

— не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій 
Фонду.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання ак-
цій Фонду та днем виконання Фондом всіх дій, необхідних і достатніх для списан-
ня (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи ро-
бочих днів.

5.14. Зобов’язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повер-
нення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій не-
добросовісною.  

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти 
повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законо-
давством. 

5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду.
Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації Проспекту емісії акцій Фонду (змін 

до нього) зобов’язана:
- розмістити зареєстрований Проспект емісії акцій Фонду (зміни до нього) на 

власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити 
розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору).

- розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок 
цінних паперів зареєстрований Проспект емісії акцій Фонду (зміни до нього).

6. Відомості про оцінювача майна. 
1. Назва — ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
2. ІК — 2296103824
3. Місцезнаходження — 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
4. Строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності — з 16 березня 2018 р. до 

16 березня 2021 р.
7. Відомості про зберігача. 
1. Назва — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Код за ЄДРПОУ — 20034231
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
4. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність — депози-
тарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування № 1872 від 
17 вересня 2013 року.

5. Номер та дата прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарна діяльність — депози-
тарна діяльність депозитарної установи № 1872 від 17 вересня 2013 року.

8. Відомості про аудиторську фірму. 
1. Назва — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ». 
2. Код за ЄДРПОУ — 23500277
3. Місцезнаходження — 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
4. Свідоцтво № 0791 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України № 315/3, строк дії свідоцтва: з 24 
вересня 2015 року до 24 вересня 2020 року, реєстраційний номер у Реєстрі 0791.

5. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості № 0751, ви-
даного рішенням Аудиторської палати України № 354/3, строк дії з 25 січня 2018 ро-
ку до 31 грудня 2023 року.

9. Відомості про торговця цінними паперами: 
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послуга-

ми торговця цінними паперами не користується.
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1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування корпоративного фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (далі — Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду: АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: закритий.
1.4. Вид Фонду: недиверсифікований
1.5. Код за ЄДРПОУ Фонду: 34487846
1.6. Місцезнаходження Фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, бу-

динок 19-21
1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб  

та фізичних осіб — підприємців щодо реєстрації Фонду: 13 липня 2006 року, 
1 074 102 0000 018352, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Шевченків-
ська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.8. Строк діяльності: 20 (двадцять) років з дня внесення відомостей про Фонд 
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі — ЄДРІСІ).

2. Участь у Фонді.
2.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власника-

ми акцій цього Фонду. 
3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, 

зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав 
учасників Фонду.

3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі — Компанія) здійснюється 
за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління 
активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компані-
єю з управління активами. 

3.1.1. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:
- закінчення строку дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору 

за рішенням Загальних зборів Фонду;
- прийняття Загальними зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких 

підстав;
- порушення Компанією умов цього Договору, Регламенту та Проспекту Фонду 

або чинного законодавства України;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління 

активами інституційних інвесторів;
- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- ліквідації Компанії.
3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хо-

ча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами 
Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загаль-
них зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом 
не більше 20 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених об-
ставин.

3.1.3. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджуєть-
ся Загальними зборами учасників Фонду.

3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо 
управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити рішен-
ня щодо зміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою ком-
панією з управління активами.

3.2. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі — Зберігач) здійснюється за рішен-
ням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування ак-
тивів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Збе-
рігачем. 

3.2.1. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:
- закінчення терміну дії Договору  про обслуговування активів Фонду, крім ви-

падків продовження дії Договору про обслуговування активів Фонду рішенням За-
гальних зборів Фонду;

- прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких 
підстав;

- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду, Ре-
гламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

- прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
- анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберіган-

ня активів ІСІ;
- ліквідації Зберігача.
3.2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хо-

ча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування акти-
вів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення За-
гальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протя-
гом не більше 20 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначе-
них обставин.

3.2.3. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Фонду за-
тверджується Загальними зборами учасників Фонду.

3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо об-
слуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити рішен-
ня щодо зміни Зберігача та укладення договору про обслуговування активів Фон-
ду з іншим Зберігачем.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) ак-
цій Фонду. 

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаче-
ним «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спіль-
ного інвестування», далі — Положення, затвердженим Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку вне-
сення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змі-
нять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду 
визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних норматив-
них документів. 

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
останній календарний день місяця;
день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмежен-

ня, встановлені законодавством;
день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час роз-

міщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій 
Фонду (під час дострокового викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
4.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходя-

чи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду. 
Розрахункова вартість акції визначається як — результат ділення загальної вар-

тості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведен-
ня розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової 
вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбав-
ки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

4.4. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з роз-
рахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на ра-
хунок Фонду.
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4.5. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учас-
никами Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на 
загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття 
рішення про його ліквідацію. 

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, 
пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

5.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фон-
ду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих акти-
вів Фонду нараховується щомісяця коштами. 

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може 
перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають 
в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до 
вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

5.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії 
здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих ак-
тивів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсум-
ками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії 
за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за 
даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, Компанії може ви-
плачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру при-
бутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад при-
буток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансо-
вий рік. 

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода оцінювачу майна Фонду;
винагорода торговцю цінними паперами;
витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги; 
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов’язкової інформації щодо діяльності інститу-

ту спільного інвестування;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності 

емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати акти-
ви Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвес-
тування);

орендна плата;
фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
рекламні послуги, пов’язані з виготовленням та розповсюдженням реклами що-

до Фонду;
витрати, пов’язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів 

Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією 
для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законо-
давством України); 

витрати, пов’язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, 
що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та пре-

мії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні 
перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом 
фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових  актів  Націо-
нальної комісії  з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодав-
ством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.
6.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників 

Фонду.
6.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного ін-

вестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, роз-
поділяється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості на-
лежних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення  активів Фонду. Право на 
отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на 
початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішенням За-
гальних зборів учасників Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначають-
ся Наглядовою радою та Статутом Фонду.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про 
депозитарну систему.

7. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання 
заявок на викуп акцій та підставі відповідно до законодавства України, за яких мо-
же бути відмовлено у прийомі таких заявок. 

7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій 
Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповнова-
жений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо 
у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімаль-
ного обсягу активів Фонду.

7.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та здій-
сненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен пере-
вищувати 15 робочих днів.

7.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.
7.4. Викуп  акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на 

викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
7.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається 

кількість акцій Фонду, що пред’являються до викупу.
7.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, 

встановлених чинних законодавством.
7.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється норматив-

но-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Напрями інвестицій.
8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є 

частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компані-

єю, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.
9.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 

99 відсотків від загальної суми активів Фонду на момент укладення такого догово-
ру (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затвердже-
ні Наглядовою радою Фонду.

10. Розкриття інформації про діяльність Фонду.
10.1. Інформація про Фонд розкривається в установленому законодавством по-

рядку шляхом:
1) розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок 

цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного ін-
вестування);

2) розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі пу-
блічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування);

3) надання безпосередньо учасникам Фонду;
4) подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку;
5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників фон-

дового ринку — об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професій-
ну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

Строки, порядок та форма розкриття інформації про інститут спільного інвесту-
вання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.2. Річний звіт щодо діяльності Фонду подається компанією з управління акти-
вами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 квіт-
ня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт повинен містити таку інформацію:

1) розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування;

2) баланс та звіт про фінансові результати інституту спільного інвестування.
10.3. Компанія з управління активами повинна забезпечити вільний доступ учас-

ників Фонду до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів Фонду, 
регламенті та змінах до них.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»                     Богданцов К. М.
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КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»
(нова редакція)

Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним  буде інвестування в будівельну, металургійну, торгівельну, харчо-

ву галузі народного господарства та в фінансово-кредитний сектор, шляхом залу-
чення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств з ураху-
ванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи 
дозволені чинним законодавством України.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, 

в тому числі, що пов’язані з:
світовими фінансовим кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
банкрутством емітента;
змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
Обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених 

чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням ви-
мог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовують-
ся відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої об-

лікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»                                  Богданцов К. М.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності: Проектом передбачено «Нове будівни-

цтво багатопаливного автомобільного заправного комплексу (БП АЗК) за адресою: Вишгородський район, 
Новосілківська с/р, с. Новосілки, урочище «Пеньки», вул. Придорожня, 19». 

В складі об’єкта запроектовані: операторна АЗК (МАФ) виготовлений комплектно в заводських умовах, 
заправка рідкими нафтопродуктами та зрідженим вуглеводневим газом, очисні споруди дощового стоку, 
тимчасова парковка. Виробнича потужність АЗК: заправка рідкими нафтопродуктами — 100 заправок на 
добу; заправка зрідженим вуглеводневим газом — 100 заправок на добу. Розрахункова ємність резервуа-
рів: з рідким паливом — 5  м3, з газоподібним — 9,96 м3. Для зменшення викидів нафтопродуктів в атмос-
феру, комбінована ПРК обладнана системою рекуперації випарів, резервуари оснащені дихальними клапа-
нами. Теплопостачання — від електричних конвекторів. Водопостачання  об’єкта — привозна бутильована 
вода. Зовнішнє пожежогасіння від проектованих пожежних резервуарів. Електропостачання — згідно тех-
нічних умов на  електропостачання.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної 
оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан 
навколишнього середовища.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкту є:  заправка автомобілів па-
ливом, зберігання палива в резервуарах, злив  палива  з автоцистерни в резервуари, ДВЗ автотранспорту. 
Об’єкт характеризується викидами наступних забруднюючих речовин: діоксид азоту, оксид вуглецю, вугле-
водні, бензин нафтовий, бутан, пропан, аміак, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, формальдегід, оксид 
азоту, одорант; парникові гази — метан, діоксид вуглецю. Згідно з автоматизованим розрахунком розсію-
вання максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території проектуємого об’єкта та на 
межі СЗЗ становлять значно менше ГДК населених місць. Нормативну СЗЗ в розмірі 50 м  дотримано. Ризи-
ки на здоров’я населення: неканцерогенний — вкрай малий,  канцерогенний — прийнятний. Соціальний ри-
зик — прийнятний, поверхневі стоки з території АЗК проходять очистку на запроектованих очисних спору-
дах, після чого збираються до резервуара накопичувача з подальшим вивезенням з території АЗК. Експлу-
атація проектованого об’єкта передбачає утворення наступних відходів: тверді побутові відходи; відходи від 
прибирання території; нафтошлам від зачистки резервуарів; осад з очисних споруд дощових стоків. Всі ви-
ди відходів підлягають утилізації відповідно з договорами  із спеціалізованими організаціями. Для забезпе-
чення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки проектом передбачено впро-
вадження комплексу природоохоронних заходів, застосування сучасного безпечного технологічного облад-
нання. Оцінка екологічного ризику проектної діяльності: геологічне середовище — не впливає; атмосфер-
не повітря — впливає. Вплив не значний, вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК; грунти не 
впливає; соціальне середовище — має позитивний вплив — розвиток сучасної інфраструктури; створення 
робочих місць; техногенне середовище — не впливає; мікроклімат — не впливає; рослинний та тваринний 
світ — не впливає; водне середовище — впливає в межах нормативів.

3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує будівництво  у відповідності з екологічними вимо-

гами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з вра-
хуванням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відпові-
дальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості: 
Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом місяця з дня виходу публікації  

в ЗМІ за адресою: 07362, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50, телефон 
(04596) 4-94-89, прийом з 08:00 до 17:00.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1305/2019, справа №761/41270/2019 за 
обвинуваченням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК Украї-
ни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст.258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайо-
вича у вчиненні кримінального правопoрушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 04.07.2019 
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 508. У разі неявки 
обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. В. Овсеп’ян

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL22N05610 Приміщення III поверху №1-17 адміністра-
тивного корпусу літ. «Є» загальною площею 
246,1 кв. м., що розташоване за адресою:  
м. Херсон, вул.20 Східна, буд. 31 (за реє-
стровим №1763602465101) та основні  
засоби у кількості 394 од.

Дата проведення  16.07.2019
відкритих торгів 
(аукціону)/електронного 
аукціону   

Електронна адреса  www.prozorro.sale
для доступу до відкритих              
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/  відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону електронного аукціону 
 по кожному лоту вказується 
 на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація  http://www.fg.gov.ua/
щодо лота  assets-selling 

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-

нуваченого Соколова Дениса Сергійовича, 28.12.1986 

р.н., до Печерського районного суду м. Києва 08 липня 

2019 року на 17-00 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрес-

товий, 4, каб. 406, суддя Смик С. І., для участі в підго-

товчому судовому засіданні з розгляду кримінального 

провадження за обвинуваченням Соколова Д. С. за ч. 2  

ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Хмельницьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє, що 
15.02.2019 року адміністративною колегією відділен-
ня прийнято рішення № 3-р/к про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції та накла-
дення штрафу у справі № 03-06/54-17 відносно ТОВ 
«Промислова компанія Гефест» (проспект Академіка 
Корольова, 1, м. Київ, 03148, ідент. код  40255682). 

За порушення законодавства на ТОВ «Промислова 
компанія Гефест» накладено штраф у сумі 68000,00  
(шістдесят вісім тисяч) гривень.

Хмельницьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє, що 
15.03.2019 року адміністративною колегією відділен-
ня прийнято рішення № 6-р/к про порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції та накла-
дення штрафу у справі № 03-06/57-17 відносно ТОВ 
«Своя аптека» (вул. Полтавський шлях, буд. 22, офіс 
306, м. Харків, 61052, ідент. код 40213841). 

За порушення законодавства на ТОВ «Своя апте-
ка» накладено штраф у сумі 8455,00  (вісім тисяч чо-
ториста п’ятдесят п’ять) гривень.

Софієнко Леся Степанівна, прошу з’явитись до 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний 

Дім» для отримання повідомлення про підозру у кри-

мінальному провадженні № 32018000000000021 за 

адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 41-Б, 

яке було мені вручено для передачі Вам.

Керівник БО «БФ «Рідний Дім»  

Кривенко Т. В.
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Офіційне оголошення ПАТ «Укртелеком»
З 1 жовтня 2019 року ПАТ «Укртелеком» припиняє надан-

ня послуги веб-хостингу через зменшення попиту на користу-
вання нею. 

Детальну інформацію про послуги компанії для юридичних 
осіб можна отримати у Контакт-центрі за номером 0 800 506 801 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських опе-
раторів).

До Костянтинівки повернеться 
широкоекранне кіно

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДРОДИТИ КУЛЬТУРНУ 
СПАДЩИНУ. У Костянтинівці на 
Донеччині активісти місцевої гро-
мадської організації взялися відно-
вити кінотеатр, який не працював 
понад чверть віку. Його приміщен-
ня, збудоване в 1960-х роках, яке 
тривалий час стояло порожнім і за-
недбаним, депутати Костянтинів-

ської міської ради вже передали у 
безоплатне користування на 49 ро-
ків на баланс громадської організа-
ції «відродження і розбудова Кос-
тянтинівки».

Представники ГО готові повніс-
тю реставрувати будівлю — об’єкт 
культурної спадщини, причому ма-
ють повністю зберегти основні еле-
менти конструкції, колони й ліплен-
ня. відновити роботу закладу куль-
тури планують через 2-3 роки. Для 

міста це має стати неабиякою поді-
єю, адже нині тут немає жодного кі-
нотеатру із сучасним обладнанням. 
Місцеві жителі, аби подивитися но-
ві популярні кінопокази, вируша-
ють до Краматорська. Голова гро-
мадської організації «відроджен-
ня і розбудова Костянтинівки» ві-
олетта Суханова повідомила, що 
найближчим часом розпочнеться 
підготовка проектної документації. 
Свою допомогу вже запропонува-

ли представники німецького куль-
турного центру Гете-інституту. «За-
рубіжні партнери готові допомогти 
з проектом, а також рекомендува-
тимуть нас німецьким фундаціям, 
які зацікавлені у збереженні куль-
турної спадщини. Також маємо на-
мір оголосити про краудфантинг. 
Кожен охочий може взяти у цьому 
участь, тому, думаю, місцеві жите-
лі підтримають нас», — переконана 
віолетта Суханова.

Вінничани відтворять 
шпагу Миколи Пирогова

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. Громадська організація «Подільська агенція регіональ-
ного розвитку» презентувала інноваційний краєзнавчий проєкт 
«Шпага Пирогова», який об’єднає істориків, краєзнавців, працівни-
ків архівних та музейних установ, представників засобів масової ін-
формації, української кіноіндустрії, ювелірів та зброярів у досліджен-
ні маловідомих фактів з життя Миколи Пирогова. всесвітньо відо-
мий хірург, творець першого атласу топографічної анатомії людини 
та засновник воєнно-польової хірургії, останні роки життя провів у ві-
нниці, де і покоїться його забальзамоване тіло у церкві-усипальниці.

«Постать Миколи Пирогова — міфоутворювальний чинник для ві-
нниччини, адже його життя та діяльність містять чимало таємниць. 
Це стосується і викрадення з усипальниці його шпаги — подарунка 
австрійського імператора Франца Йосифа. Її, за переказами, було 
багато оздоблено коштовним камінням, це був аксесуар мундира, 
в якому поховали таємного радника Миколу Пирогова. Головна те-
ма нашого дослідження стосуватиметься історії дарування та викра-
дення шпаги, пошуку архівних документів з її описом, виготовлення 
на базі цих документів репліки артефакту та передання його до На-
ціонального музею-садиби М. Пирогова», — зазначив керівник про-
єкту Андрій Орленко.

Партнерами проєкту виступають Державний архів у вінницькій 
області, комунальне підприємство «Центр історії вінниці» та Націо-
нальний музей-садиба  М. Пирогова. Ініціатори планують побувати в 
архівах і музеях відня, Берліна, Санкт-Петербурга, а також створити 
науково-популярний фільм «Шпага Пирогова». Це  сприятиме кра-
єзнавчій роботі в області зокрема щодо збирання та опрацювання 
маловідомих фактів про життя й діяльність видатного вченого і його 
перебування на Поділлі. Інформаційний супровід проєкту здійснює 
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю облдержадміністрації.

Лише один край в Україні 
межує одразу з чотирма 

державами. Це Закарпаття, 
яке має кордони з Польщею, 
Угорщиною, Румунією і Сло-
ваччиною. І щоб ознайоми-
тися із традиціями цих кра-
їн, не обов’язково перетина-
ти кордон — усе можна по-
бачити в області, яка трива-
лий час перебувала під вла-
дою різних держав. 

Тут є багато мальовни-
чих місць, що починаються 
з «най»: найвища гора Укра-
їни Говерла, найбільше гір-
ське озеро Синевир, найви-
сокогірніша транспортна ма-
гістраль Яблунецьким пере-
валом, найдовший залізнич-
ний тунель Щербин — Сян-
ки, найглибша лікувальна 
установа Солотвино, найпів-
нічніша місцевість у світі, де 
вирощують чай (гора Красна 
Горка біля Мукачева) та гео-
графічний центр континен-
тальної Європи біля села Ді-
лове Рахівського району. 

Вікно у Європу
Ви відразу відчуєте, що 

в Ужгороді особливий мен-
тальний мікроклімат — за-
вдяки його багатонаціональ-
ності та європейськості. По-
дейкують, що тутешні жи-
телі знають принаймні три 
мови, поважають віроспові-
дання одне одного незалеж-
но від родинних традицій. 
Тут мирно співіснують хра-
ми різних конфесій, а куль-
тура має багате нашаруван-
ня звичаїв різних народів.

Якщо ви серйозно цікави-
теся історією цих місць, то 
починати знайомство вар-
то з Ужгородського замку 
— історичного серця самого 
міста. Саме він свідок серед-
ньовіччя: його збудовано на 
межі Х—ХІ сторіч і подаро-
вано Другетам, фаворитам 
угорського короля Карла Ро-
берта. Замок неодноразово 
перебудовували, проте осно-

вні риси він зберіг досі. Не-
змінною залишилася фор-
ма — неправильний чоти-
рикутник. Також зберегли-
ся рови, ромбоподібні бастіо-
ни, палац-цитадель у центрі 
та стіни з бійницями. 

Усередині замок вражає 
розписами, ліпниною та еле-
ментами декору. Нині тут 
розташовано Закарпатський 
обласний краєзнавчий му-
зей. А на подвір’ї відвідувач 
може оглянути криницю за-
вглибшки 36 м, з якої брали 
воду під час облоги. 

До тих, що починають-
ся з «най», належить Липо-
ва алея в Ужгороді, яку ство-
рили чехи майже 100 років 
тому. Нині це найдовша та-
ка алея в Європі, її загальна 
протяжність — 2,2 км. Що-
року тут шість сортів лип 
цвітуть упродовж усього лі-
та. А неподалік навесні роз-
цвітають сакури.

Бонусом для туриста, який 
приїде в обласний центр За-
карпаття, стане велика кіль-
кість мініскульптур. Їх в 
Ужгороді вже понад три де-
сятки. Розроблено навіть 
спеціальну карту, але міні 
з’являються так швидко, що 
ви скоріше знайдете їх на-
справжки, ніж у путівниках. 

Від мінеральних 
джерел —  
до Мертвого моря

Ви не раз бачили цю во-
ду в магазинах. І безперечно, 
знаєте, що вона із Закарпат-
тя. Але чи бачили ви хоч раз 
джерела, з яких вона пере-
кочовує в супермаркети? Ні? 
Тоді завітайте в Поляну Сва-
лявського району й просто в 
центрі села підійдіть до кю-
вета і підставте чашку під 
струмінь. І тоді відчуєте, що 
таке справжня мінеральна 
вода, яка різниться і за сма-
ком, і за цілющими власти-
востями від тієї, яку купує-

те у пластикових пляшках. 
Повірте, що жодна боржомі, 
привезена в Україну за ти-
сячі кілометрів, не може бу-
ти їй конкурентом. Адже ці-
лющі властивості окремих 
видів мінеральної води втра-
чають властивості вже через 
кілька годин після того, як 
вирвалися на волю. А на За-
карпатті мінеральні джере-
ла майже в кожному райо-
ні. Особливо багато їх у селах 
Нелипіне, Солочине, Поля-
на, Плоске, Луги. Побувавши 
хоч в одному з них, ще довго 
розповідатимете друзям про 
це диво природи.

Поїздка до соляного озера 
в селищі Солотвино поєднає 
багатство вражень з можли-
востями оздоровлення. У во-
доймі, яка утворилася на міс-
ці колишньої шахти Кунігун-
да, ступінь мінералізації, ма-
буть, не поступиться Мертво-
му морю в Ізраїлі, куди треба 
добиратися літаком і витра-
тити чимало коштів. 

Вас здивує не лише ефект 
виштовхування з неї, а й зна-
чне поліпшення самопочуття. 

Складнощів із ночівлею 
не виникне: солотвинці про-
понують комфортне прожи-
вання в сотнях приватних 
будинків.

Подорож  
для гурманів

Закарпатська область ви-
різняється не тільки наяв-
ністю історичних і культур-
них пам’яток, оздоровчих 
комплексів та розвиненою 
структурою для пішого й гір-
ського туризму. Крім усього, 

тут дуже люблять проводи-
ти гастрофестивалі, особли-
во вин ні й сирні. Тож багато 
втратите, якщо не спробуєте 
місцевих вина і їжі.

Але якщо вам не пощас-
тило побувати на гастрофес-
тивалях, спеціально розро-
блено сирний маршрут. Він 
пролягає через села Іза та 
Нижнє Селище на Хустщи-
ні, Чома на Берегівщині, Із-
ки на Міжгірщині, Ракошино 
та Павшино Мукачівського, 
Тур’я Поляна Перечинсько-
го районів. Долаючи його, 
зможете відвідати магазини 
та дегустаційні зали, побува-
ти на сироварнях. 

Місцеві сировари готують 
сир за різними рецептами. 
Маючи однакову назву, він 
може бути з різними відтін-
ками смаку: м’який «Хуст», 
напівтверда «Фета», кіль-
ка видів «Моцарели», жов-
та «Грудка», різноманітні 
тверді. 

А якщо не боїтеся труд-
нощів, то гіди запропону-
ють піднятися на вершину 
Стримба поблизу села Ко-
лочава Міжгірського райо-
ну. Тут діє школа вівчарства, 
де можна не лише ознайоми-
тися з виготовленням сиру 
і бринзи, а й подоїти овець, 
пожити в колибі. Щоб спро-
бувати сир із буйволячо-
го молока, треба прокласти 
стежки до ферм, де утриму-
ють цих тварин, у Стеблів-
ці та Горінчові Хустського, 
Олешник Виноградівського 
районів.

Тому, хто відвідає Закар-
паття, обов’язково запропо-
нують побувати в селі Ша-
ланки Виноградівського ра-
йону. Тут у знаменитому 
старовинному підвалі Фе-
ренца ІІ Ракоці зможете про-
дегустувати найкращі вина 
регіону. 

До речі, фестивалі вина в 
області стали традиційни-
ми. Перший розпочинаєть-
ся в січні у Мукачеві, у лю-
тому на вас чекає Берегове, 
а в Ужгороді можете навіть 
двічі протягом року відчу-
ти вин ний настрій: спершу в 
травні, потім — у листопаді. 
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Рекомендації щодо туристських маршрутів, поради 
з їх організації можна отримати за телефоном управ-
ління туризму та курортів департаменту економіч-
ного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміні-
страції: 

Координати (0312) 61-44-11. 
Ще чимало відомостей — на сайті zaktour.gov.ua.

Закарпаття — земля,  
наближена до неба

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +18 +23 Черкаська +11 +16 +18 +23
Житомирська +10 +15 +18 +23 Кіровоградська +13 +18 +19 +24
Чернігівська +10 +15 +17 +22 Полтавська +11 +16 +18 +23
Сумська +10 +15 +16 +21 Дніпропетровська +14 +19 +21 +26
Закарпатська +11 +16 +21 +26 Одеська +17 +22 +24 +29
Рівненська +10 +15 +18 +23 Миколаївська +16 +21 +23 +28
Львівська +9 +14 +17 +22 Херсонська +17 +22 +24 +29
Івано-Франківська +10 +15 +17 +22 Запорізька +15 +20 +24 +29
Волинська +10 +15 +17 +22 Харківська +14 +19 +21 +26
Хмельницька +10 +15 +18 +23 Донецька +15 +20 +23 +28
Чернівецька +9 +14 +17 +22 Луганська +15 +20 +22 +27
Тернопільська +10 +15 +18 +23 Крим +15 +20 +24 +29
Вінницька +11 +16 +18 +23 Київ +13 +15  +18 +20

Укргiдрометцентр
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