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USD 2496.8816 EUR 2747.3188 RUB 3.816 / AU 372946.72 AG 4491.89 PT 234457.18 PD 390761.97

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІЛЬЯМ ТЕЙЛОР: 
«Сполучені Штати  

і Велика Британія дуже 
зацікавлені в тому, 

щоб допомогти усім 
сторонам, надто  
ж Україні, знайти 

мирне рішення 
щодо Донбасу».

Чіткі аргументи 
зміцнюють позицію

ПРАВОСУДДЯ. Велика палата Європейського суду з прав лю-
дини (ЄСПЛ) у Страсбурзі розпочала слухання у міждержавній 
справі «Україна проти Росії» щодо обвинувачення російської сто-
рони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупо-
ваному Криму. Українську сторону представляє заступник міністра 
юстиції — уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Україна заявляє, що РФ здійснює контроль над Автономною 
Республікою Крим, яка є невід’ємною частиною нашої держави, з 
27 лютого 2014 року. Це призвело до численних порушень Конвен-
ції, цитує Укрінформ пресреліз ЄСПЛ щодо цієї справи. Серед кон-
кретних порушень Україна вказує на вбивства з боку Росії україн-
ських військовослужбовців, правоохоронців і цивільних. Зазначено 
й випадки застосування тортур, неналежного поводження, проти-
правного утримання наших громадян.

Наше завдання — довести, що заперечення РФ необґрунтовані, 
її позиція  протиправна, а справа прийнятна для розгляду по суті. 
Тому Україна просить суд застосувати всі правові інструменти, щоб 
не відбулося жодного правового визнання окупації Криму. 

100 млн доларів США
На таку суму Укрзалізниця додатково 

розмістила єврооблігацій за допомогою 
ЄБРР (ставка найнижча за 8 років)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. У Харкові відбувся 
вже п’ятий щорічний «Донбас Медіа 
Форум 2019»

Свобода слова: 
гібридна війна і ми

Тимчасовий повірений у справах США в Україні  
про ймовірне посилення нормандського формату 
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України за 
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«Урядовий кур’єр» 
з’ясовував, коли ж у 
Рубіжному відбудуться 
новосілля в першому 
будинку для переселенців

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Стимули до подальшого зростання
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Їх економіці забезпечать детінізація та припинення тиску  
на бізнес

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Кабмін спрямував по 100 тисяч 
гривень 35 полоненим, звіль-

неним 7 вересня. Відповідне рі-
шення уряду одностайно схвале-
но в середу. «Уряд підтримав іні-

ціативу Президента Володимира 
Зеленського та надав по 100 тисяч 
гривень одноразової допомоги усім 
35 полоненим, звільненим з росій-
ського полону 7 вересня цього ро-
ку. Кошти Міністерство фінансів 
спрямує у межах окремої бюджет-
ної програми для Міністерства у 

справах ветеранів, тимчасово оку-
пованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України для по-
дальшої виплати звільненим по-
лоненим», — зазначив Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук.

Крім того, уряд провів низку 
кадрових призначень, які сто-

суються заступників міністрів. 
У Міністерство розвитку громад 
і територій призначено: першо-
го заступника та заступника мі-
ністра — Дмитра Живицького і 
В’ячеслава Негоду. У Міністер-
стві розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства — 

заступників міністра Світлану 
Панаіотіді й Дмитра Романови-
ча. У Міністерство освіти і нау-
ки призначено першого заступ-
ника й заступників міністра 
Юрія Полюховича, Любо-
миру Мандзій та Максима 
Ярмистого. 2
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Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

Шкода, але відомий вислів «Хто 
володіє інформацією, той воло-

діє світом» так і не став настільним 
для керівників прифронтових облас-
тей Донбасу та всієї держави. Ще 
прикріше, що цього не відбулося ні 
на першому-другому, ні навіть шос-
тому році інформаційної та гібрид-
ної воєн. Не вірите? Ось вам кіль-
ка цифр. Нині кожного місяця на не 
підконтрольній українській владі те-
риторії Луганської області, де безліч 
економічних і соціальних проблем, 
щомісяця виходять чимало друко-
ваних видань загальним тиражем 
близько мільйона примірників. Тим 
часом на українській частині краю 
наклад ЗМІ становить всього май-
же 100 тисяч примірників. Тому час-
ті висловлювання, що ми програємо 
інформаційну війну, видаються вже 
навіть не наріканням, а немов комп-
ліментом самим собі.

Про ці сумні реалії також ішлося 
на «Донбас Медіа Форумі 2019», який 
зібрав у Харкові понад 600 учасни-
ків: журналістів, експертів, активіс-
тів громадських і правозахисних ор-
ганізацій, керівників Донбасу. 

Теми цьогорічного вже п’ятого 
ДМФ ті самі й досі актуальні для ме-
діа Донбасу та інших областей Укра-
їни. Зокрема це протистояння проро-
сійській пропаганді, дезінформації та 
маніпуляціям у ЗМІ, інформаційна 
політика щодо реінтеграції окупова-
них територій краю і вже визволених 
від «руского міра», обмін міжнарод-
ним досвідом щодо висвітлення по-
дій у зоні війни чи збройних конфлік-
тів, особливості комунікацій із жите-
лями окупованих територій Донеччи-
ни і Луганщини, виклики для свобо-
ди слова та журналістів в умо-
вах війни, міжнародна співпра-
ця проти дезінформації тощо. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL22N011661

Нежитлові будівлі загальною площею 11 090,20 кв. м., що 
розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський 
район,с/рада Августівська, комплекс будівель та споруд 
№1, будинок 6, що  складається з: літ. «А» - будівля про-
хідної - 23,10 кв.м., літ. «Б» - будівля підстанції - 25,80 
кв.м., літ. «В» - будівля вагової - 10,70 кв.м., літ. «Г» - бу-
дівля корівника - 1650,80 кв.м., літ. «Д» - будівля корів-
ника - 1654,30 кв.м., літ. «Е» - будівля бурякосховища - 
1756,40 кв.м., літ. «Є» - будівля бурякосховища - 1756,40 
кв.м., літ. «Ж» - будівля фуражного складу - 257,40 кв.м., 
літ. «З» - будівля будинку тваринників - 48,20 кв.м., літ. 
«И» - будівля адміністрації - 713,10 кв.м., літ. «І» - будів-
ля молочного блоку - 127,50 кв.м., літ. «Ї» - будівля ко-
рівника - 1535,60 кв.м., літ. «Й» - будівля фуражного 
складу - 1530,90 кв.м. (реєстраційний №30810151210), 
інв. №340885 та основні засоби в кількості 294 од. 

Дата проведення відкритих торгів 30.09.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення
(аукціону)/електронного аукціону відкритих торгів (аукціону)/
   електронного аукціону по кожному 
   лоту вказується на веб-сайті 
   www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL4N711665

Пул активів, що складається з прав  
вимоги за кредитними договорами,  
що укладені з фізичними особами: 
№999-00057026/1 та №990410574ОК

Дата проведення  Перші відкриті торги
відкритих торгів  (аукціон) — 30.09.2019
(аукціону)/електронного  Другі відкриті торги
аукціону  (аукціон) — 09.10.2019  
                           Треті відкриті торги 
  (аукціон) — 17.10.2019
   
Електронна адреса  www.prozorro.sale
для доступу 
до відкритих              
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення  Точний час початку проведення
відкритих торгів  відкритих торгів (аукціону)/
(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

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, 

який народився 05 грудня 1950 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська доро-
га, 32-Б, 2-а Садова, 28, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 23.09.2019 року об 11 годині 00 
хвилин в залі судових засідань №231 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Суддя В. М. Попревич

Садівниче товариство «Карелія» (ЄДРПОУ 
25997129) викликає Чеботкевича Юрія Павлови-
ча та Сидоренка Сергія Петровича для участі у за-
гальних зборах членів товариства, які відбудуть-
ся 22 вересня 2019 року о 12:00 біля трансфор-
матора на в’їзді на територію товариства (GРS-
координати місця зборів 50.008194, 35.936377). 
На порядку денному питання виключення Чебот-
кевича Юрія Павловича та Сидоренка Сергія Пе-
тровича у зв’язку з наявністю заборгованості пе-
ред Товариством за понад п’ять років.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 

12.10.1977 року народження, викликається о 15:00 
годині 23 вересня 2019 року до Куп’янського місь-
крайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Трав-
ня, 27-а, для проведення підготовчого судового за-
сідання у провадженні № 1-кп/628/183/19 справа  
№ 628/165/17. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України.

Cуддя А. О. Шиховцова

Розшукуються спадкоємці після смерті Жаро-

вої Лідії Вікторівни, 26.09.1929 року народжен-

ня. Звертатися до Соловйової Світлани Семенів-

ни, нотаріуса м. Краматорська, вул. Академічна, 

47, тел. 0953982558.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої 

звітності поліса ОСЦПВ 

в кількості 1 (одна) шт: АO/0702410.

Вважати недійсним.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)

Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 р.н, повідомляю Вас, 
що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Укра-
їни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або ко-
пії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться в них, як 
доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування

Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 р.н, повідомляю Вас, що від-
повідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлінням Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокуратури України завершено до-
судове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000521 
від 18.06.2014 за підозрою Клименка О.В. та інших у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, 
ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та копі-
ювання матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 
№ 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та пронумеро-
ваному вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 2-А, каб. 57 у робочі дні в період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 
хв., починаючи з 11 вересня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)

Давидкін Михайло Олександрович, 14.09.1983 р.н., повідомляю Вас, 
що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Укра-
їни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, 
ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або ко-
пії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться в них, як 
доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування

Давидкін Михайло Олександрович, 14.09.1983 р.н., повідомляю Вас, що 
відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлінням Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокуратури України завершено до-
судове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000521 
від 18.06.2014 за підозрою Давидкіна М.О. та інших у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та копі-
ювання матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 
№ 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та пронумеро-
ваному вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 2-А, каб. 57 у робочі дні в період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 
хв., починаючи з 11 вересня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ЗАПИТ 
про відкриття матеріалів  

(в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)

Циренжапов Віктор Баірович, 08.05.1979 р.н., повідомляю Вас, що Го-
ловною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Украї-
ни завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 від 18.06.2014 за підозрою Вас та інших осіб у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, 
ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, Ви 
зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити від-
повідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або ко-
пії з них, якщо маєте намір використати відомості, що містяться в них, як 
доказ у суді. 

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про завершення досудового розслідування

Циренжапов Віктор Баірович, 08.05.1979 р.н., повідомляю Вас, що відпо-
відно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, слідчим управлінням Головної 
військової прокуратури Генеральної прокуратури України завершено досу-
дове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000521 
від 18.06.2014 за підозрою Циренжапова В.Б. та інших у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 
КК України.

Згідно ст. 290 КПК України, Ви маєте право на ознайомлення та копі-
ювання матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 
№ 42014000000000521, які Вам будуть надані у підшитому та пронумеро-
ваному вигляді. 

Для цього Вам необхідно прибути до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 2-А, каб. 57 у робочі дні в період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 
хв., починаючи з 11 вересня 2019 року.

Прокурор у провадженні Литвинюк О. М.

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ

Про дострокове припинення повноважень 
народного депутата України Коваленко А.М.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Припинити достроково повноваження народного депутата України Ковален-
ко Анни Миколаївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному вибор-
чому окрузі, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», у зв’язку з особистою зая-
вою про складення нею депутатських повноважень.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
10 вересня 2019 року 
№ 37-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ

Про внесення змін до Постанови  
Верховної Ради України «Про обрання голів,  

перших заступників, заступників голів, 
секретарів, членів комітетів Верховної Ради 

України дев’ятого скликання»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 

року «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, 
членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» такі зміни: 

1) обрати ЛАРІНА Сергія Миколайовича — народного депутата України, де-
путатська фракція Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТ-
ТЯ», секретарем Комітету з питань цифрової трансформації;

2) обрати членами комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання та-
ких народних депутатів України:

ГРИБ Вікторію Олександрівну — народного депутата України, позафракцій-
ну, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

ГРИШИНУ Юлію Миколаївну — народного депутата України, фракція ПОЛІ-
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань освіти, науки та ін-
новацій;

КАЛАУРА Івана Романовича — народного депутата України, фракція ПОЛІ-
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань прав людини, де-
окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луган-
ській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національ-
них меншин і міжнаціональних відносин;

НОВИНСЬКОГО Вадима Владиславовича — народного депутата України, по-
зафракційного, членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінте-
грації тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Ав-
тономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжна-
ціональних відносин;

ОСТАПЕНКА Анатолія Дмитровича — народного депутата України, фракція 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань соціальної по-
літики та захисту прав ветеранів;

РУДЕНКО Ольгу Сергіївну — народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва;

ШПЕНОВА Дмитра Юрійовича — народного депутата України, позафракцій-
ного, членом Комітету з питань правової політики;

ШТЕПУ Сергія Сергійовича — народного депутата України, фракція ПОЛІ-
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань цифрової транс-
формації, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи сло-
ва;

ЦИБУ Тетяну Вікторівну — народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», членом Комітету з питань свободи слова;

ЯЦЕНКА Антона Володимировича — народного депутата України, позафрак-
ційного, членом Комітету з питань екологічної політики та природокористуван-
ня.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

м. Київ 
10 вересня 2019 року 
№ 38-IX

 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ тА УКРАїНА
СПРАВА «САБАДАШ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF SABADASH v. UKRAINE)
(заява № 28052/13)

Стислий виклад рішення від 23 липня 2019 року
Заявник побудував прибудову, прикріпивши дах до балкону та стіни кварти-

ри його сусідів. Згодом сусіди заявника та органи місцевого самоврядування 
демонтували прибудову, у зв’язку з чим заявник звернувся до суду з цивільним 
позовом до сусідів щодо відшкодування матеріальної шкоди. 

Суд першої інстанції відхилив позовні вимоги заявника, проте апеляцій-
ний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким 
зобов’язав відшкодувати заявнику матеріальну шкоду. Сусіди заявника не 
оскаржили рішення апеляційного суду та виконали його у повному обсязі. 

Після закінчення строку на оскарження рішення заступник прокурора облас-
ті подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду в інтересах сусідів, мо-
тивуючи свій вступ в справу похилим віком та скрутним майновим станом від-
повідачів. Прокурор клопотав про поновлення строку на касаційне оскаржен-
ня, просив скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення 
суду першої інстанції. 

Суд касаційної інстанції задовольнив скаргу прокурора. 
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заяв-

ник скаржився запунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) на необґрунтований вступ прокурора у цивіль-
не провадження на національному рівні та необґрунтоване відновлення цього 
провадження, а також за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку зі 
скасуванням остаточного рішення суду, яке набрало законної сили. 

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд зазначив, що повноважен-
ня національних судів не є необмеженими, адже під час вирішення питання про 
поновлення строку на оскарження вони мають перевірити, чи є підстави для по-
новлення строку на оскарження виправданими, а також обґрунтувати своє рі-
шення про поновлення строку. У зв’язку з цим Європейський суд констатував 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Щодо скарги заявника за статтею 1 Першого протоколу Конвенції Європей-
ський суд зазначив, що заявник жодним чином не обґрунтував стверджуване 
порушення його прав у зв’язку зі скасуванням рішення суду та дійшов висно-
вку, що ця скарга є явно необґрунтованою. З огляду на це Європейський суд 
відхилив скаргу заявника відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, 

а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з не-

обґрунтованим відновленням провадження на національному рівні;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу заявника за пунк-

том 1 статті 6 Конвенції на стверджувано необґрунтований вступ прокурора у 
справу на національному рівні;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити такі суми, 

які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i) 900 (дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

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 користу-
вання вагонами перевізника АТ «Укрзалізниця» за межами України та коефіцієн-
ти 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».

Ставки плати за використання власних вагонів Перевізника та плати  
за користування вагонами Перевізника за межами України

№ Тип вагонів
Ставки без 
ПДВ, (Сваг) 

грн/добу
1 2 3
Ставки плати за використання вагонів Перевізника по території України

1 Обкотишовоз 1000

2

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізова-
ний у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-
3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 
9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 
9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 
9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається 
на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

902

3
Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спе-
ціалізований вагон для проїзду бригад супроводження 
з нумерацією на «1»

683

4 Цементовоз 868
5 Мінераловоз 1214

6 Зерновоз, вагон для перевезення  
муки умовного типу 972 1136

7 Автомобілевоз 1173

8 Платформа універсальна, переобладнана та модернізо-
вана платформа умовних типів 915, 968, 969 787

9 Платформа фітингова 606
10 Платформа-лісовоз 710

11 Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна 
умовних типів 932 та 5970 834

12 Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних ти-
пів 917, 960 1172

13 Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного 
умовного типу 918 та 5918 913

14 Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 1034
Ставки плати за користування вагонами Перевізника за межами України
1 Обкотишовоз 1000

2

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізова-
ний у напіввагон з нумерацією в інтервалах 3225968-
3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 
9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-9081998, 
9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 
9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається 
на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

902

3
Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спе-
ціалізований вагон для проїзду бригад супроводження 
з нумерацією на «1»

683

4 Цементовоз 868
5 Мінераловоз 1214

6 Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного  
типу 972 1136

7 Автомобілевоз 1173

8 Платформа універсальна, переобладнана та модернізо-
вана платформа умовних типів 915, 968, 969 787

9 Платформа фітингова 606
10 Платформа-лісовоз 710

11 Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна 
умовних типів 932 та 5970 834

12 Критий вагон, інші переобладнані вагони  
умовних типів 917, 960 1172

13 Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного 
умовного типу 918 та 5918 913

14 Вагон-термос умовного типу 800 та 5800 1034
 
* На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відповід-

но 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 Кількість 
од.

Коеф. порож-
нього пробігу 

(дов. 6804)

Частка 
од.

Кпп 
розра-
хунко-

вий
1 2 3 4 5 6

Напіввагон (ПВ) 13705
Кпппв

0,55 0,89
0,55

Напіввагон глуходонний (Глд) 1647 0,54 0,11
Криті (Кр) 1029

Кппкр
0,6 0,79

0,62Криті (Крф) 106 0,85 0,08
Криті (Кр138) 164 0,57 0,13
Універсальні платформи (Пл) 580 Кпппл 0,67 1 0,67
Транспортери (Трн) 5 Кпптрн 1,6 1 1,6
Цистерни (Цс) 811

Кппцс
0,82 1

0,82
Цистерни (Цс8) 0 0 0
Рефрижераторні секції (Рф) 9 Кппрф 1,14 1 1,14
Зерновози (Зрв) 5264 Кппзрв 0,91 1 0,91
Фітингові платформи (Фтг) 2360 Кппфтг 0,05 1 0,05
Думпкари (Дмк) 159 Кппдмк 1,26 1 1,26
Мінераловози (Мнв) 195 Кппмнв 0,98 1 0,98
Цементовози (Цмв) 1330 Кппцмв 0,67 1 0,67
Обкотишовози (Окв) 1035 Кппокв 0,72 1 0,72
Інші* (Пр) 1382

Кппінш
1,01 1

1,01Термоси (Трм) 0 0 0
Автомобілевози (Стк) 0 0 0

* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та мо-
дернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізо-
вані 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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та ма-

лих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 жовтня 2019 року:

Споживачі

Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище), 

коп./ кВт.год
2 клас (до 27,5 кВ), 

коп./кВт.год
без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1
Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

180,217 36,043 216,260 206,167 41,233 247,400

2
Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

181,496 36,299 217,795 237,986 47,597 285,583

3
Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

176,324 35,265 211,589 189,921 37,984 227,905

4
Малі непобутові споживачі,  
заживлені від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

178,588 35,718 214,306 199,215 39,843 239,058

5* Комунально-побутові потреби  
релігійних організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6**

Юридичні особи, які є власниками (балансоутри-
мувачами) майна, що використовується для ком-
пактного поселення внутрішньо переміщених осіб 
(містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздо-
ровчих таборів, будинків відпочинку, санаторі-
їв, пансіонатів, готелів тощо), в частині задово-
лення власних побутових потреб внутрішньо пе-
реміщених осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).

Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню), встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП  
від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами)  
(у т.ч. в сільській місцевості):

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 100  кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гур-
тожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні  
або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 
від обсягів споживання електроенергії 75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загаль-
ним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної 
особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліф-
тів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спіль-
ної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Елек-
трична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних коо-
перативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи, диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно 
до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). 
За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифа-
ми та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); 
повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); 
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).  

При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенер-
гії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьо-
му періоді. 

Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тари-
фом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники

Значення, 
грн/

МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 
на ринках електричної енергії для малих непобу-
тових споживачів, не скоригована на відхилення

1 703,42 постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Порядок фор-
мування цін на універсальні послуги» п.3.17

2 Тариф на універсальні послуги  
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 53,00

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 «Про встанов-
лення тарифу на послуги постачальника універсальних 
послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-

НА КОМПАНІЯ»

3 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 116,54

постанова НКРЕКП від 30.08.2019 №1781 «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року  

№ 1411 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі 
електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

4

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:

1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

80,76
340,26

постанова НКРЕКП від 10.09.2019р. № 1902 «Про вста-
новлення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 
року №1835» (тариф на послуги з розподілу електричної 

енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»)

2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

93,55
658,45

Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 р. № 1917 «Про вне-
сення змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850» 

(тарифи на послуги з розподілу електричної енергії  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»)

3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

64,47
270,74

Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 р. № 1922 «Про вне-
сення змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855» 

(тарифи на послуги з розподілу електричної енергії  
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»)

4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

41,83
177,80

Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 р. № 1901 «Про вне-
сення змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834» 
(тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»)

5
Прогнозована ціна закупівлі  

на електроенергію для 
 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

1 551,87
постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвер-

дження Порядку формування цін на універсальні  
послуги»

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ложкін Борис Євгенович, 23.10.1971р.н., місце ре-

єстрації (проживання): м. Харків, вул. Шекспіра, 12, 

кв.80, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-

їни Вам необхідно з’явитися 16.09.2019 о 10 годи-

ні 00 хвилин до  старшого групи прокурорів у кри-

мінальному провадженні Кулика К. Г. за адресою:  

м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, примі-

щення Генеральної прокуратури України, для про-

ведення допиту як підозрюваного у кримінальному 

провадженні №42014000000001590 від 17.11.2014 

за ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 209 КК України та участі в ін-

ших процесуальних та слідчих діях.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Пасенюк Макар Юрійович, 07.05.1977р.н., міс-

це реєстрації (проживання): Київська область,  

м. Вишгород, вул. Набережна, 12, кв.100, відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-

хідно з’явитися 17.09.2019  о 10 годині 00 хвилин до 

старшого групи прокурорів у кримінальному прова-

дженні Кулика К. Г. за адресою: м. Київ, вул. Різниць-

ка, 13/15, каб. 1106-Б, приміщення Генеральної про-

куратури України, для проведення допиту як свідка у 

кримінальному провадженні №12013220540000400 

від 31.01.2013 за ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 209 та іншими 

статтями КК України.

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: GL3N010210- GL3N010213, 
GL3N010221, GL4N010222

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

01.10.2019

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 лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
44440-asset-sell-id-216850

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: GL3N010507-GL3N010515, 

GL3N010517-GL3N010531, 
GL4N010516, GL3N010533-
GL3N010536, GL4N010537, 
GL3N010538- GL3N010551 (44 лоти)

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

01.10.2019

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 лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
44443-asset-sell-id-216966
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оголошення

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
про проведення концесійного конкурсу щодо 

надання в концесію майна державного підприємства 
«Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного 

підприємства «Адміністрація морських портів 
України»

Міністерство інфраструктури України оголошує про проведення 
концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна держав-
ного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», код ЄДРПОУ 
19290012, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 54052, м. Ми-
колаїв, а/с 170 (далі — ДП «СК «Ольвія»), і майна державного під-
приємства «Адміністрація морських портів України», код ЄДРПОУ 
38727770, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01135, м. Ки-
їв, проспект Перемоги, 14 (далі — ДП «АМПУ»).

Здійснення проекту державно-приватного партнерства щодо 
передачі в концесію майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП «АМПУ» 
має на меті залучення інвестицій в об’єкти портової інфраструкту-
ри державної форми власності, збільшення вартості таких об’єктів 
за рахунок приватного капіталу, впровадження передових управ-
лінських та комерційних практик приватних портових операторів у 
державному секторі та покращення якості стивідорних послуг, які 
здійснюються з використанням переданого у концесію майна, для 
споживачів.

Органом, який надає концесію за результатами концесійного 
конкурсу (концесієдавцем), є Міністерство інфраструктури України.

Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує 
комплексне надання послуг у спеціалізованому морському порту 
«Ольвія» та включає майно ДП «СК «Ольвія» та майно ДП «АМПУ» 
згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об’єкти, 
які мають бути спеціально створені (збудовані) відповідно до умов 
концесійного договору. Перелік майна ДП «СК «Ольвія» і майна ДП 
«АМПУ», що підлягає передачі в концесію (із зазначенням наймену-
вань та інших характеристик), доступний на офіційному веб-сайті 
концесієдавця за посиланням: https://mtu.gov.ua/content/proekt-
koncesii-u-portu-olviya.html. 

Розмір реєстраційного внеску для реєстрації претендентів як 
учасників концесійного конкурсу становить 170 (сто сімдесят) гри-
вень. 

Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 35 
(тридцять п’ять) років. 

Заявки на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції подаються про-
тягом шістдесяти днів з дня публікації в газетах «Урядовий кур’єр», 
«Голос України» останнього з оголошень про проведення концесій-
ного конкурсу щодо надання в концесію майна державного підпри-
ємства «Стивідорна компанія «Ольвія» і майна державного підпри-
ємства «Адміністрація морських портів України».

Порядок подання заявок на участь у концесійному конкурсі та 
конкурсних пропозицій визначений в інструкції для претендентів, 
яка розміщена на офіційному веб-сайті концесієдавця за посилан-
ням: https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html.

Інформація про результати концесійного конкурсу, підстави ви-
значення переможця та відхилення пропозицій інших учасників 
конкурсу підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесіє-
давця невідкладно після оголошення рішення концесієдавця про 
визначення переможця концесійного конкурсу та у десятиденний 
строк з цього дня — опублікуванню в газеті «Урядовий кур’єр» чи 
«Голос України».

Для отримання додаткової інформації щодо концесійного кон-
курсу зацікавлені особи можуть звертатися до конкурсної комісії із 
письмовим запитом за адресою: Україна, 01135, місто Київ, про-
спект Перемоги, 14. Такий запит подається відповідно до порядку 
та вимог, визначених в інструкції для претендентів.

Контактна особа конкурсної комісії:
Старікова Олена Володимирівна — керівник експертної групи з 

питань внутрішнього водного транспорту Директорату морського та 
річкового транспорту Мініcтерства інфраструктури України, відпові-
дальний секретар конкурсної комісії, каб. 02, тел. 044-351-48-98.

CONCESSION TENDER NOTIFICATION
relating to transferring into concession assets of State 
Enterprise «Stevedoring Company «Olvia» and assets  
of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority»

The Ministry of Infrastructure of Ukraine hereby announces a 
concession tender relating to transferring into concession assets of 
State Enterprise «Stevedoring Company «Olvia», registered in the 
Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine under 
the identification number 19290012 and having its registered address 
at P/O 170, Mykolaiv 54052, Ukraine (hereinafter SE «SC «Olvia»), and 
assets of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority», registered in 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine 
under the identification number 38727770 and having its registered 
address at 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, Ukraine (hereinafter SE 
«USPA»).

Implementation of the public-private partnership project with respect 
to transferring into concession assets of SE «SC «Olvia» and assets 
of SE «USPA» is aimed at attracting investments in state-owned port 
infrastructure objects, increasing the value of such objects by means of 
private funds, bringing best management and commercial practice of 
private port operators into the state sector, and improving the quality of 

stevedoring services provided using assets transferred into concession 
for the customers.

The authority that grants concession based on results of the 
concession tender (the grantor) is the Ministry of Infrastructure of 
Ukraine. 

The concession object shall be the integral property complex which 
ensures the multipurpose provision of services in the Specialized Sea 
Port «Olvia» and includes assets of SE «SC «Olvia» and assets of SE 
«USPA» according to the list approved by the grantor, as well as objects 
to be specially created (constructed) under the terms and conditions 
of the concession agreement. The list of assets of SE «SC «Olvia» and 
assets of SE «USPA» to be transferred into concession (with the indication 
of titles and other details) is available at the official grantor’s website at  
https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html.

Registration fee for registering candidates as bidders of the 
concession tender is UAH 170.

Concession based on results of the concession tender shall be 
granted for thirty five (35) years.

Applications to take part in the concession tender and concession 
tender bids shall be submitted within 60 days starting from a later 
date of the publication of the concession tender notification relating to 
transferring into concession assets of State Enterprise «Stevedoring 
Company «Olvia» and assets of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports 
Authority» in «Uriadovyi Kurier» / «Golos Ukrainy» newspapers. 

The procedure for submitting applications to take part in the 
concession tender and concession tender bids is set out in the 
instructions for candidates available at the official grantor’s web-site at 
https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-olviya.html.

Information about the results of the concession tender, the grounds for 
determining the concession tender winner and rejecting the bids of other 
bidders shall be posted on the grantor’s official website immediately 
after announcement of the grantor’s decision on determination of the 
concession tender winner, and published in «Uriadovyi Kurier» or 
«Golos Ukrainy» newspapers within ten (10) days from the date of such 
announcement.

Persons interested in additional information about the concession 
tender can apply to the tender committee with a written request at 
the following address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, Ukraine. 
The request shall be submitted in accordance with the procedure and 
requirements set out in the instructions for candidates. 

Contacts of the tender committee: 
Starikova Olena Volodymyrivna — head of the expert group on Inland 

Waterway Transport of the Maritime and Inland Transport Directorate 
of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, secretary of the tender 
committee, room 02, phone number 044-351-48-98.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
про проведення концесійного конкурсу  

щодо надання в концесію майна державного  
підприємства «Херсонський морський торговельний 

порт» і майна державного підприємства  
«Адміністрація морських портів України»

Міністерство інфраструктури України оголошує про проведення 
концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна держав-
ного підприємства «Херсонський морський торговельний порт», 
код ЄДРПОУ 01125695, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 
73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 4 (далі — ДП «ХМТП»), і май-
на державного підприємства «Адміністрація морських портів Украї-
ни», код ЄДРПОУ 38727770, з місцезнаходженням за адресою: Украї-
на, 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14 (далі — ДП «АМПУ»).

Здійснення проекту державно-приватного партнерства щодо пе-
редачі в концесію майна ДП «ХМТП» і майна ДП «АМПУ» має на ме-
ті залучення інвестицій в об’єкти портової інфраструктури держав-
ної форми власності, збільшення вартості таких об’єктів за рахунок 
приватного капіталу, впровадження передових управлінських та ко-
мерційних практик приватних портових операторів у державному 
секторі та покращення якості стивідорних послуг, які здійснюють-
ся з використанням переданого у концесію майна, для споживачів.

Органом, який надає концесію за результатами концесійного 
конкурсу (концесієдавцем), є Міністерство інфраструктури України.

Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що забезпечує 
комплексне надання послуг у морському порту Херсон та включає 
майно ДП «ХМТП» та майно ДП «АМПУ» згідно з визначеним кон-
цесієдавцем переліком, а також об’єкти, які мають бути спеціаль-
но створені (збудовані) відповідно до умов концесійного договору. 
Перелік майна ДП «ХМТП» і майна ДП «АМПУ», що підлягає пере-
дачі в концесію (із зазначенням найменувань та інших характерис-
тик), доступний на офіційному веб-сайті концесієдавця за посилан-
ням: https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-herson.html.

Розмір реєстраційного внеску для реєстрації претендентів як 
учасників концесійного конкурсу становить 170 (сто сімдесят) гри-
вень.

Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 
(тридцять) років. 

Заявки на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції подаються про-
тягом шістдесяти днів з дня публікації в газетах «Урядовий кур’єр», 
«Голос України» останнього з оголошень про проведення концесій-
ного конкурсу щодо надання в концесію майна державного підпри-
ємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна дер-
жавного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Порядок подання заявок на участь у концесійному конкурсі та 
конкурсних пропозицій визначений в інструкції для претендентів, 
яка розміщена на офіційному веб-сайті концесієдавця за посилан-
ням: https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-herson.html.

Інформація про результати концесійного конкурсу, підстави ви-
значення переможця та відхилення пропозицій інших учасників 
конкурсу підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесіє-
давця невідкладно після оголошення рішення концесієдавця про 
визначення переможця концесійного конкурсу та у десятиденний 
строк з цього дня — опублікуванню в газеті «Урядовий кур’єр» чи 
«Голос України».

Для отримання додаткової інформації щодо концесійного кон-
курсу зацікавлені особи можуть звертатися до конкурсної комісії із 
письмовим запитом за адресою: Україна, 01135, місто Київ, про-
спект Перемоги, 14. Такий запит подається відповідно до порядку 
та вимог, визначених в інструкції для претендентів.

Контактна особа конкурсної комісії:
Старікова Олена Володимирівна — керівник експертної групи з 

питань внутрішнього водного транспорту Директорату морського 
та річкового транспорту Мінінфраструктури, відповідальний секре-
тар конкурсної комісії, каб. 02, тел. 044-351-48-98.

CONCESSION TENDER NOTIFICATION
relating to transferring into concession assets of State 
Enterprise «Kherson Commercial Sea Port» and assets  

of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority»

The Ministry of Infrastructure of Ukraine hereby announces a 
concession tender relating to transferring into concession assets of 
State Enterprise «Kherson Sea Commercial Port», registered in the 
Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine 
under the identification number 01125695 and having its registered 
address at 4 Ushakova Avenue, Kherson 73000, Ukraine (hereinafter 
SE «KSCP»), and assets of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports 
Authority», registered in the Unified State Register of Enterprises and 
Organizations of Ukraine under the identification number 38727770 
and having its registered address at 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, 
Ukraine (hereinafter SE «USPA»).

Implementation of the public-private partnership project with respect 
to transferring into concession assets of SE «KSCP» and assets of 
SE «USPA» is aimed at attracting investments in state-owned port 
infrastructure objects, increasing the value of such objects by means 
of private funds, bringing best management and commercial practice of 
private port operators into the state sector, and improving the quality of 
stevedoring services provided using assets transferred into concession 
for the customers.

The authority that grants concession based on results of the 
concession tender (the grantor) is the Ministry of Infrastructure of 
Ukraine. 

The concession object shall be the integral property complex which 
ensures the multipurpose provision of services in the Kherson Sea Port 
and includes assets of SE «KSCP» and assets of SE «USPA» according 
to the list approved by the grantor, as well as objects to be specially 
created (constructed) under the terms and conditions of the concession 
agreement. The list of assets of SE «KSCP» and assets of SE «USPA» 
to be transferred into concession (with the indication of titles and other 
details) is available at the official grantor’s website at https://mtu.gov.ua/
content/proekt-koncesii-u-portu-herson.html.

Registration fee for registering candidates as bidders of the 
concession tender is UAH 170.

Concession based on results of the concession tender shall be 
granted for thirty (30) years.

Applications to take part in the concession tender and concession 
tender bids shall be submitted within 60 days starting from a later 
date of the publication of the concession tender notification relating to 
transferring into concession assets of State Enterprise «Kherson Sea 
Commercial Port» and assets of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports 
Authority» in «Uriadovyi Kurier» / «Golos Ukrainy» newspapers.

The procedure for submitting applications to take part in the 
concession tender and concession tender bids is set out in the 
instructions for candidates available at the official grantor’s web-site at 
https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-herson.html.

Information about the results of the concession tender, the grounds for 
determining the concession tender winner and rejecting the bids of other 
bidders shall be posted on the grantor’s official website immediately 
after announcement of the grantor’s decision on determination of the 
concession tender winner, and published in «Uriadovyi Kurier» or 
«Golos Ukrainy» newspapers within ten (10) days from the date of such 
announcement.

Persons interested in additional information about the concession 
tender can apply to the tender committee with a written request at 
the following address: 14 Peremohy Avenue, Kyiv 01135, Ukraine. 
The request shall be submitted in accordance with the procedure and 
requirements set out in the instructions for candidates. 

Contacts of the tender committee: 
Starikova Olena Volodymyrivna — head of the expert group on Inland 

Waterway Transport of the Maritime and Inland Transport Directorate 
of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, secretary of the tender 
committee, room 02, phone number 044-351-48-98.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +24 +29 Черкаська +7 +12 +24 +29

Житомирська +8 +13 +23 +28 Кіровоградська +9 +14 +24 +29
Чернігівська +8 +13 +23 +28 Полтавська +8 +13 +23 +28
Сумська +7 +12 +24 +29 Дніпропетровська +9 +14 +24 +29
Закарпатська +9 +14 +23 +28 Одеська +12 +17 +25 +30
Рівненська +7 +12 +21 +26 Миколаївська +10 +15 +24 +29
Львівська +7 +12 +21 +26 Херсонська +11 +16 +24 +29
Івано-Франківська +8 +13 +21 +26 Запорізька +10 +15 +23 +28
Волинська +8 +13 +22 +27 Харківська +7 +12 +23 +28
Хмельницька +8 +13 +22 +27 Донецька +10 +15 +23 +28
Чернівецька +7 +12 +22 +27 Луганська +6 +11 +22 +27
Тернопільська +7 +12 +22 +27 Крим +11 +16 +24 +29
Вінницька +8 +13 +23 +28 Київ +11 +13  +25 +27

Укргiдрометцентр

Маріупольські  
студенти брали участь  
в розкопках у Словаччині

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАРУБІЖНЕ СТАЖУВАННЯ. Залізні ножі, серпи, лемеші для 
плуга, наконечники стріл, гарди мечів, цвяхи, гривні, керамічні 
пряслиця, фрагменти кухонного та столового керамічного посуду 
ІХ—Х століть. Ці та інші предмети — свідки сивої минувшини, їх 
знайшли за участі археологічної експедиції Маріупольського дер-
жавного університету під час розкопок на території ранньосеред-
ньовічного комплексу поблизу селища Бойна у Словаччині. Ра-
зом зі студентами й випускниками історичного факультету МДУ 
предмети минувшини шукали і археологи зі Словаччини, німеччи-
ни та Польщі. Закордонне стажування маріупольців відбувалося 
в межах угоди про наукове співробітництво між МДУ та Інститутом 
археології Словацької академії наук, укладеної напередодні літа. А 
всі знахідки, на які натрапили учасники міжнародних розкопок біля 
древнього селища Бойна, поповнять фонди Інституту археології та 
музею великої Моравії.

Студенти з прифронтового Маріуполя не тільки шукали арте-
факти. вони мали змогу у вільний від розкопок час ознайомити-
ся з різноманітними історичними та культурними пам’ятками Сло-
ваччини, серед яких Братиславський град, Топольчанський замок 
та інші. Майбутнім історикам вдалося побувати у відні, де вони від-
відали розкопки колишньої резиденції імператорів Австрії — Хоф-
бурґ і величний палацовий комплекс Бельведер.

відповідно до угоди про співпрацю між маріупольськими та сло-
вацькими археологами студенти МДУ отримали запрошення взя-
ти участь у розкопках на території Словаччини і наступного літа.
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У Брюсселі цінують смак української кухні
Вікторія ВЛАСЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ. 
Eat! Brussels — фестиваль, який 
щороку проходить у централь-
ному парку столиці Бельгії по-
близу офіційної резиденції бель-
гійських королів. на цьому захо-
ді шеф-кухарі відомих бельгій-
ських ресторанів готують свої 
найвишуканіші страви, а гості 
фестивалю мають змогу їх ску-
штувати. Цьогоріч їх було близь-
ко 30. Порція страви від шефа 
невелика і коштує недешево — 
9 євро. Проте різноманіття й ви-
шуканість меню задовольнить 
найвибагливіших гурманів. Тут і 
карамелізований восьминіг, і ка-
чина грудка, копчена у якийсь 
вигадливий спосіб, і мідії з ли-
монним кремом, і спагеті з трю-
фельним соусом. Звичайно, та-
кий захід не обходиться без де-
густації вин. нинішнього року 
відвідувачам пропонували оці-
нити розмаїття вин французької 
провінції Бордо.

на фестивалі є й міжнарод-
ний павільйон, де національ-
ні страви представляють ресто-
рани із різних країн світу: Кана-
да, Південна Корея, Китай, Бол-
гарія, Індія, Будапешт, Поль-
ща. Україну на Eat! Brussels 
уже втретє презентують куха-
рі кнайп-клубу «Купідон» із Киє-
ва. як сказала в інтерв’ю «УК» 
адміністратор закладу наталія 
Харченко, щоб гідно предста-
вити нашу національну кухню, 
на цей фестиваль вони привез-

ли найсвіжіші натуральні україн-
ські продукти, а страви готували 
високопрофесійні кухарі ресто-
рану. «Такі заходи дуже важли-
ві для знайомства з країною, її 
культурою, бо смачна їжа у гар-
ній компанії — це те, що єднає 
людей, адже за столом без пе-
рекладача можна вирішити всі 
складні питання», — вважає на-
талія Харченко.

Фестиваль тривав чотири 
дні, і для кожного з них укра-
їнські кухарі готували нове ме-
ню. За словами шеф-кухаря 
«Купідона» Павла васянови-
ча, меню намагалися скласти 
так, щоб представити різні ре-
гіони України. У день відкрит-
тя фестивалю готували страви 

кримськотатарської кухні: лаг-
ман і плов з бараниною, друго-
го дня — вареники, одеські мі-
дії та холодний борщ, третьо-
го —– страви єврейської кухні 
Києва: форшмак, баклажанові 
рулетики з часником та ялови-
чу печінку з журавлинним соу-
сом. останній день фестивалю 
було присвячено традиційним 
весільним стравам національ-
ної кухні: дерунам із грибами, 
голубцям і полтавському бор-
щу із салом.

Український стенд користу-
вався популярністю. За спо-
стереженнями кореспондент-
ки «УК», чимало відвідува-
чів виставки віддавали пере-
вагу українським вареникам, 
а не екзотичним стравам ки-
тайської чи корейської кухні. 

Серед них було багато наших 
співвітчизників, які живуть у 
Бельгії. «вони підходять до нас 
і відразу питають, чи є сало та 
горілка. Ми маємо і те, й інше», 
— ділиться спостереженнями 
наталія Харченко.

«я був якось у Києві по ро-
боті, українська кухня припа-
ла мені до смаку, тож коли по-
бачив, що на фестивалі вона 
представлена, то відразу від-
шукав український стенд — 
хочу знову згадати смак бор-
щу», — зізнався «УК» Пітер, 
який живе у Брюсселі. Пав-
ло васянович із задоволенням 
підтвердив, що бельгійцям на-
ша кухня дуже подобається, і її 
поціновувачів на Eat! Brussels 
цьогоріч, як і в минулі роки, не 
бракувало.

Магніти та брелоки з емблемою Плугатаря
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

КРАЄЗНАВСТВО. на Біловодщині відзначили день села Плуга-
тар. Увазі гостей було представлено виставку робіт сільських уміль-
ців, а також спеціально до свята створили інформаційний буклет, 
магніти та брелоки з емблемою села. відтепер у людей на холодиль-
никах красуються сувеніри не лише з місць їхнього відпочинку в Ту-
реччині чи Єгипті, а й з місцевими краєвидами.

як повідомляє Біловодська об’єднана територіальна громада, 
найбільше вразив гостей показ традиційного українського вбрання 
з елементами сучасності. одна з моделей була одягнена в сімей-
ну реліквію — справжній весільний фартух, в якому плугатарчанка 
виходила заміж 67 років тому. вбрання створювали власноруч міс-
цеві майстрині. Загалом презентацію сьогодення та минулого села 
Плугатар було створено у вигляді театралізованої мінівистави «Істо-
рія рідного краю». Для неї спеціально зробили величезну книгу, гор-
таючи сторінки якої, можна ознайомитися з основними історични-
ми віхами села.

За чотири дні в меню було представлено кулінарне 
розмаїття всіх регіонів нашої країни

Місцеві жителі активно вболівали за своїх учасниць

У луганському селі вражали 
різнобарв’ям українського вбрання

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL2N711675
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитним договором та дого-
ворами забезпечення виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

27.09.2019 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/ електронного аукціону по кожно–
му лоту вказується на веб-сайті  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/208534
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