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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК:
«Україна зробила значний 

прогрес у впровадженні 
стандартів НАТО  

 і вже відповідає 
військовим критеріям 

для приєднання до 
програми партнерства 

розширених 
можливостей Альянсу. 

Це абсолютний 
пріоритет  
для країни».

Банківська система —  
з рекордним прибутком

ФІНАНСИ. Банки України другий рік поспіль завершили ре-
кордним прибутком, отримавши за підсумками 2019-го пози-
тивний фінансовий результат на рівні 59,6 мільярда гривень.

За інформацією, розміщеною на сайті НБУ, порівняно з по-
казником за 2018-й прибуток українських банків зріс майже 
втричі. Згідно з наведеними даними, доходи банків за рік зрос-
ли на 19,5% — до 244,4 мільярда гривень, а витрати — на 1,4%, 
до 184,8 мільярда, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, що банки України у 2018 році отримали 22,3 мі-
льярда гривень чистого прибутку, що стало максимальним іс-
торичним показником. Цьому передували чотири неприбутко-
ві роки для банківської системи зі збитками 26,5 мільярда гри-
вень у 2017-му, 159,4 мільярда гривень — у 2016-му, 66,6 мі-
льярда — у 2015-му та 52,7 мільярда гривень — у 2014-му. 

38 млн тонн 
зернових експортували українські 

аграрії з початку 2019—2020 
маркетингового року. Експорт пшениці 

за цей період перевищив 16 млн тонн
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Рівненщина передала на розгляд уряду  
проєкт нового адміністративно-територіального устрою 

Міністр оборони про готовність України приєднатися  
до програми партнерства НАТО 
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ДОКУМЕНТИ

Як відбувається 
впровадження нової 
системи кримінально-
правового регулювання 
на Черкащині

ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін 
до Порядку обслуговування 
громадян залізничним 
транспортом»
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Коефіцієнт 
спотикання
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оголошення

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

Інформація про результати концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 
цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг 

в морському порту Херсон та включає майно державного підприємства 
«Херсонський морський торговельний порт», майно державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані 
відповідно до умов концесійного договору, підстави визначення переможця  

та відхилення пропозицій інших учасників

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 21.01.2020 року № 16, товариство з обмеженою відповідальністю «РИСОІЛ-
ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 43357003) визнано переможцем концесійного конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майно-
вого комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в морському порту Херсон та включає майно державного під-
приємства «Херсонський морський торговельний порт», майно державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору (далі — Конкурс). 

Компанію «Бусс Ерк Ліман Ішлетме Ве Ложістік Нізметлері Лімітед Шіркеті» (реєстраційний номер 181162) було ви-
знано учасником Конкурсу, який посів друге місце (учасником другої черги), і товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРМОРПОРТ» (код ЄДРПОУ 43355006) учасником Конкурсу, який посів третє місце.

Результати Конкурсу відображені в нижчевказаній таблиці.

 Зведені результати оцінювання Фінансових пропозицій Учасників конкурсу 
Фінансова пропозиція 

Компанії «Бусс Ерк Ліман 
Ішлетме Ве Ложістік Ніз-
метлері Лімітед Шіркеті»

Фінансова пропозиція  
Товариства з обмеженою 

відповідальністю  
«РИСОІЛ-ХЕРСОН»

Фінансова пропозиція То-
вариства з обмеженою 

відповідальністю  
«УКРМОРПОРТ»

Примітки
Критерій оцінки  

Фінансових  
пропозицій

Запропонований 
показник, під-

твердні докумен-
ти (для критерію 

№ 5)

Кіль-
кість  
балів

Запропонова-
ний показник, 

підтвердні доку-
менти (для кри-

терію № 5)

Кіль-
кість  
балів

Запропонований 
показник, під-

твердні докумен-
ти (для критерію 

№ 5)

Кіль-
кість 
балів

Критерій № 1 —  
Запропонована 
ставка концесійного 
платежу

3,76 % 16,11 7 % 30,00 3 % 12,86

Критерій № 2 —  
Запропонована сума 
фіксованого конце-
сійного платежу

12 525 000 грн. 31,31 12 059 500 грн. 30,15 14 000 000 грн. 35,00

Критерій № 3 — 
Зобов’язання що-
до додаткових ін-
вестицій. Найкращі 
умови використання 
об’єкта концесії для 
надання послуг що-
до задоволення гро-
мадських потреб 1 рік — 

165 000 000 грн.
2 рік — 

212 500 000 грн.

26,00

1 рік — 
33 284 220 грн.

2 рік — 
33 284 220 грн.

3 рік — 
8 321 055 грн.

4 рік — 
8 321 055 грн.

14,14

1 рік — 
80 372 666,70 

грн.
2 рік — 

80 372 666,70 
грн.

3 рік — 
80 372 666,70 

грн.

19,97

Для цілей оцінки 
критерію суми бу-
ли  приведені до 
поточної вартос-
ті з урахуванням 

ставки  
дисконтування  

17,26 % та дода-
ні до мінімальних 

початкових ін-
вестицій в Об’єкт 
концесії, які ви-
значені у пункті  

5 розділу 1 Додат-
ка 7 (фіксовані та 
конкурентні умо-

ви конкурсу) і ста-
новлять 215 735 
тис. грн. без ура-

хування ПДВ 
Критерій № 4 —  
Запропонована су-
ма коштів для роз-
витку місцевої інф-
раструктури

14 375 000 грн. 4,77 18 089 250 грн. 6,00 15 000 000 грн. 4,98

Критерій № 5 — 
Підтвердження на-
явності джерел фі-
нансування. Най-
більш вигідна та на-
дійна схема фінан-
сування проекту (на 
стадіях будівництва 
або реконструк-
ції об’єкта конце-
сії). Найбільша част-
ка власних коштів, 
що вкладаються 
претендентом у фі-
нансування об’єкта 
концесії

- 0 - 0 - 0 

Надані ТОВ «РИ-
СОІЛ-ХЕРСОН» 
документи від 

банків не прийняті 
Комісією до роз-

гляду 

Критерій № 6 — 
Найкоротші стро-
ки окупності об’єкта 
концесії, надхо-
дження прибутків

60 міс. 0,33 360 міс. 0,06 360 міс. 0,06

Критерій № 7 — 
Найкоротші строки 
будівництва або ре-
конструкції об’єкта 
концесії

24 міс. 0,33 42 міс. 0,19 42 міс. 0,19

Критерій № 8 — 
Найбільш вигідні 
соціальні та трудо-
ві умови:
Субкритерій № 8.1 
— максимальне ви-
користання у кон-
цесійній діяльності 
працівників — гро-
мадян України, в то-
му числі звільнених 
у зв’язку з ліквідаці-
єю державного під-
приємства, майно 
якого надано у кон-
цесію

98 %  0,337 99 % 0,340 95 % 0,326

Субкритерій  
№ 8.2 — додаткові 
зобов’язання щодо 
недопущення звіль-
нення працівників.

1 міс. 0,51 60 міс. 1,00 0 міс. 0,50

Загальна кількість балів за результатами оцінювання Фінансових пропозицій Учасників конкурсу
Фінансова пропозиція 

Компанії «Бусс Ерк Ліман 
Ішлетме Ве Ложістік Ніз-
метлері Лімітед Шіркеті»

Фінансова пропозиція 
Товариства з обмеженою 

відповідальністю  
«РИСОІЛ-ХЕРСОН»

Фінансова пропозиція  
Товариства з обмеженою 

відповідальністю  
«УКРМОРПОРТ»

Примітки

ВСЬОГО БАЛІВ 79,70 81,87 73,88

Керуючись прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про концесію», Законом України «Про концесії», 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 642 «Про затвердження Положення про проведення кон-
цесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються 
у концесію», наказом Міністерства інфраструктури України від 28 серпня 2019 року № 668 «Про оголошення концесійного 
конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в морсько-
му порту Херсон та включає майно державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт», майно держав-
ного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов кон-
цесійного договору», Міністерство інфраструктури України своїм наказом № 10 від 17.01.2020 відхилило товариство з обме-
женою відповідальністю «Спеціальна компанія морський порт Херсон» (код згідно з ЄДРПОУ 43342058) від участі у Конкур-
сі у зв’язку з встановленням фактів, які доводять подання товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціальна компа-
нія морський порт Херсон» (код ЄДРПОУ 43342058) неповної та неточної інформації у складі своєї заявки. 

Після смерті Тропінського Валерія Івановича,  
23.11.1950 р.н., який помер 01.02.2015 року, 

у 5-й ХМДНК відкрито спадкову справу №82П/2020.  
Спадкоємець Тропінський Ігор Валерійович 
запрошується для оформлення спадщини 

за заповітом. Усі спадкоємці запрошуються 
до П’ятої Харківської міської державної нотаріальної  

контори за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26. 

Після смерті Тропінської Любові Григорівни, 12.04.1954 р.н., 
яка померла 14.03.2018 року, у 5-й ХМДНК відкрито спад-

кову справу №206/2018. Можливі спадкоємці запрошуються 
до П’ятої Харківської міської державної нотаріальної  

контори за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

5-та ХМДНК на виконання ст. 63 Закону України 
«Про нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини 
після померлого 15.12.1984 р. Данілова Олексія Сер-
гійовича, 20.04.2010 р. Данилова Віктора Сергійо-
вича, 23.11.2012 р. Данілова Сергія Володимирови-
ча. З метою реалізації спадкових прав спадкоємцям 
за законом (заповітом) пропонуємо протягом міся-
ця від дня публікації з’явитися до нотаріальної конто-
ри за адресою: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська,  
27-1, або надіслати на цю адресу засвідчені у вста-
новлений законом спосіб заяви.

Повідомляємо, що Державне підприємство 

«Полтавський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» (36039, м. Полтава, 

вул. Крамського, 9, код ЄДРПОУ 00689214; 

тел. (0532) 50-24-32) припиняє свою діяльність 

у зв’язку з реорганізацією. Термін подачі 

кредиторських вимог — два місяці з дня офіційного 

опублікування, за адресою: 36039, м. Полтава, 

вул. Крамського, 9.

Тернівська державна нотаріальна контора Дніпро-
петровської області у відповідності зі статтею 63 За-
кону України «Про нотаріат» повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті КУЛІК АНАТОЛІЯ ДМИТРО-
ВИЧА, який помер 21 лютого 2018 року і на день 
смерті проживав в місті Тернівці Дніпропетровської 
області, вулиця Перемоги, будинок 23, квартира 83.

Спадкоємцям КУЛІК АНАТОЛІЯ ДМИТРОВИЧА не-
обхідно з’явитися до Тернівської державної нотарі-
альної контори Дніпропетровської області за адре-
сою: місто Тернівка, вулиця Курська, будинок 12, в 
термін до 01 квітня 2020 року.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6198/18 1-кп/296/278/19 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. С. в су-
дові засідання, що відбудуться 25 лютого 2020 ро-
ку о 10 год. 30 хв. та 23 березня 2020 року о 09 год. 
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Жогу Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10028/17 1-кп/296/378/19 у вчиненні кримі-
нальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. С. в су-
дове засідання, що відбудеться 17.02.2020 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жи-

томир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинувачено-

го Михайлова Віталія Володимировича в судове за-

сідання, яке відбудеться 17 лютого 2020 року о 10 

год. 00 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному про-

вадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої звітності 

полісу ОСЦПВ АО 0651409 

в кількості 1(одна) шт.

Посвідчення судноводія 

№ 01365/13 від 09.10.2017 на ім’я  

Маляренко Сергія Миколайовича 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Вейп Естейр»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41503604)

За результатами розгляду справи № 130-26.13/24-19 
про вчинення ТОВ «Вейп Естейр» порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції, передбаче-
ного пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді неподання інфор-
мації Комітету у встановлені органами Комітету стро-
ки, Тимчасова адміністративна колегія Антимонополь-
ного комітету України прийняла рішення від 20 листо-
пада 2019 року № 88-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (https://amcu.gov.ua/) в розділі «Головна — 
Розгляд справ».

Ця інформація розміщена на підставі абза-
цу п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. З ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Па-
трушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Ва-
сильович викликаються в судове засідання на 20 лю-
того 2020 року на 15:00 годину у приміщення Крас-
ногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, 
каб. № 23. Справа розглядається під головуванням 
судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323 
КПК України.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі головуючого судді В. В. 
Стрельбицького, суддів І. Р. Волоско, В. Є. Радченко) знаходиться кримінальне провадження про обвину-
вачення Литовченка Олександра Леонідовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 25.02.2020 року об 11:00 годині.
Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідовича, 08.11.1976 року народження, зареєстрованого за 

адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 73, що у випадку Вашої неявки в судове засідан-
ня на вищевказані дату та час справу буде розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних доказів у ма-
теріалах справи.

Адміністративною колегією Полтавського облас-
ного територіального відділення Антимонопольно-
го комітету України 18 грудня 2019 року прийня-
ті рішення № 66/44-р/к про порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції та накла-
дення штрафу у справі № 66-13-50/53-19 з боку  
ПП «Будівельне об’єднання «Центр — Буд» (іденти-
фікаційний код 38993852) та рішення №66/45-р/к про 
порушення законодавства про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу у справі  
№ 66-13-50/52-19 з боку ПП «Дорожньо-ремонтне буді-
вельне управління» (ідентифікаційний код 41034591).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначені рішення 
у справах ПП «Будівельне об’єднання «Центр — Буд» та 
ПП «Дорожньо-ремонтне будівельне управління», з по-
вним текстом рішень можна ознайомитись в Полтав-
ському обласному територіальному відділенні АМКУ за 
адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

Адміністративною колегією Полтавського обласно-
го територіального відділення Антимонопольного ко-
мітету України 04.12.2019 прийняті розпорядження  
№ 66/65-рп/к про початок розгляду справи про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції у 
вигляді неподання інформації на вимогу територіаль-
ного відділення № 66-13-50/63-19 з боку ТОВ «Вогонь» 
(ідентифікаційний номер 38146525) та розпорядження 
№66/67-рп/к про початок розгляду справи про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції у 
вигляді неподання інформації на вимогу територіально-
го відділення № 66-13-50/65-19 з боку ТОВ «БК Нафто-
газбуд» (ідентифікаційний номер 40084479).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначені розпоря-
дження про початок розгляду справи, з повним текстом 
розпоряджень можна ознайомитись в Полтавському об-
ласному територіальному відділенні АМКУ за адресою: 
вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.
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Київська +2 -3 +1 +6 Черкаська +2 -3 +1 +6

Житомирська +2 -3 0 +5 Кіровоградська +2 -3 +1 +6
Чернігівська +2 -3 +1 +6 Полтавська +2 -3 0 +5
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У Харкові дебатувало 
1000 школярів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ПОЛІТИЧНОЇ ДИСКУСІЇ. За чотири роки від запровадження 
в Україні національного проєкту «Молодь дебатує» до участі в ньо-
му долучилися сотні талановитих політично активних школярів стар-
ших класів. Якщо у 2016 році у проєкті брали участь 113 учнів з вось-
ми шкіл чотирьох областей країни, то цьогорічні дебати зібрали 1000 
школярів 52 навчальних закладів із 16 областей. А на півфінали і фі-
нал до Харкова приїхали школярі з 30 міст. Юні учасники фінальних 
словесних баталій «Чи варто віддати частину місць у Верховній Раді 
представникам неурядових організацій?» вміло оперували аргумен-
тами, прикладами із практики європейських країн та історії. У півфі-
нал проєкту вийшла Надія Єрьоміна з Харківської санаторної школи 
№13, а переможцем фіналу став учень Запорізької спеціалізованої 
школи-інтернату «Січовий колегіум» Богдан Козлов.

Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в До-
нецьку (офіс у Дніпрі) доктор Штефан Кайль, який був одним з по-
чесних гостей заходу, зізнався, що вражений підсумками проєкту за 
останні роки. Така увага високого гостя до реалізації проєкту в Укра-
їні не випадкова, адже його впроваджують за створеною у 2001 році 
німецькою методикою Jugenddebattiert і проводять за фінансової під-
тримки міністерства закордонних справ Німеччини.

Фінал національного проєкту «Молодь дебатує» у Харкові відвіда-
ли ексзаступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, 
депутатка Європейського парламенту, заступниця голови делегації 
ЄС — Україна, голова громадської організації Internationales Haus 
Sonnenberg Віола фон Крамон, Почесний консул Федеративної Рес-
публіки Німеччина в Харкові Тетяна Гавриш, віцеконсул Генерально-
го консульства Польщі в Харкові Барбара Качмарчик.

Молодь хоче бути законодавцем моди
Микола ПЕТРУШЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ. Такою була 
перша реакція, коли 38-й Між-
народний фестиваль моди, що 
проходив у Києві, відкрили сту-
денти молодших курсів Київ-
ського національного універси-
тету технологій та дизайну по-
казом робіт фіналістів ХVII між-
вишівського конкурсу моло-
дих дизайнерів одного образу 
«Сузір’я Каштан». На суд ви-
робників одягу і взуття з усієї 
України й закордоння вони ви-
ставили (не побоялися!) робо-
ти початківців. Професіонали 
аплодували й захоплювалися. 

Чи не найвлучніше почут-
тя присутніх висловила пред-
ставниця французького інсти-
туту моди Ольга Калашнико-
ва: «Буваю в багатьох країнах, 
— сказала вона, — але схожих 
промислових виставок в Єв-
ропі мало. Відчувається, що 
Україна рветься в законодав-
ці моди континенту. Це важко, 
але вам під силу, бо підтриму-
єте молодь. Ми, люди з досві-
дом, обігріваємо тих, хто при-
єднується до нашого цеху, за-
хищаємо і даємо їм змогу по-
казати себе».

Думка членів журі була од-
ностайною: молодь продемон-
струвала на подіумі зрілість. 

«Наше майбутнє в умілих і 
надійних руках, — підсумувала 
керівниця Укрлегпрому Тетяна 
Ізовіт. — Переможених не вияв-
лено». 

«Цей конкурс, його підсумки, 
— сказав ректор КНУТД акаде-
мік НАПН України Іван Грищен-
ко, — демонстрація рівня на-
вчання в університеті. Ми вко-
тре підтвердили, що КНУТД 

справедливо на 66-му місці у 
сотні найкращих дизайнерських 
шкіл світу». 

Важливо, щоб юні (і не ли-
ше вони) таланти мали кращі 
можливості для самореаліза-
ції. КНУТД на цій виставці пре-
зентував ще одну інноваційно-
практичну  монографію «Розви-
ток кластерного підприємства у 
легкій промисловості міста Ки-

єва». У ній узагальнено досвід 
роботи Київського освітнього ін-
вестиційно-технологічного клас-
теру легкої промисловості. Уні-
верситет не лише готує для га-
лузі кадри й розробляє іннова-
ційні технології, а й пропонує пе-
редові методи організації пра-
ці. Цим набутком користується 
фактично кожне підприємство 
індустрії моди. 

Неопалима купина росте у Медоборах 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ ЗАПОВІДНИКА. У 
лютому 30 років тому на Терно-
пільщині за урядовою постано-
вою заснували природний запо-
відник «Медобори». Таку назву 
він отримав від рідкісної пам’ятки 
природи — пасма скелястих вап-
някових Товтрів. Заповідник за-
ймає площу майже 10 тисяч гек-
тарів, це важливий об’єкт збере-
ження біорізноманіття не лише 
України, а й Європи. Тут понад 
2300 видів рослин і грибів, чима-
ло з них рідкісних, ендемічних, 
реліктових. 47 — червонокниж-
ні. Багаті «Медобори» й на фау-
ну: понад 2500 видів тварин, 281 
з яких —  у Червоній книзі Украї-
ни та під міжнародною охороною.

З виду червонокнижних орхід-
них чи не найцікавіший — зозу-
лині черевички. Своєрідний сим-
вол «Медоборів» — ясенець бі-
лий, або неопалима купина. Рос-
те ця рослина на горі Гостра. Ши-
верекія подільська спонукала 
1910 року навіть до створення 
тут природоохоронного об’єкта. 
Днями ясенець білий, шиверекія 
подільська та змієголовник ав-
стрійський з’явилися на пошто-
вих марках, церемонія погашен-
ня яких відбулася в адміністра-
тивному будинку заповідника. 

Букам уже по 190 років. Рос-
туть вони на ділянці, яку заповід-
ник означив як зону повного не-
втручання людини у природу.

Каньйоноподібні долини, пече-
ри, джерела, ліси, невеликі боло-
та, Товтровий кряж, бокові остан-
ці — це теж «Медобори». А ще в 
них багато історичних і культур-
них пам’яток. У заповіднику архе-
ологи виявили язичницькі святи-

лища ХІ—ХІІІ століть, на горі Бохіт 
стояло божество східних слов’ян 
Збруцький ідол. Збереглося тут 
і капище. Неподалік стоїть до-
льмен, відомий як український 
Стоунхендж. Городище-святили-
ще язичників «Звенигород» роз-
кинулося поблизу села Крутилів. 
Кам’яне ліжко й подушка зали-
шилися цілими в наскельній пе-
чері пустельника в Пущі відлюд-
ника. 

У заповіднику працюють зоо-
логи, ботаніки, лісівники, люди 
інших професій. За словами за-
ступниці директора з наукової 
роботи Галини Оліяр, головне їх-
нє завдання — відстежувати змі-
ни, що відбуваються у природі, 
займатися екологічним прогно-
зуванням, вивчати регіональне 
біорізноманіття, стояти на сторо-
жі природної унікальності. І звісно 
ж, здійснювати екологічну освіт-
ньо-виховну роботу, залучаючи і 
юних, і старших краян до різних 
акцій, таборів та експедицій, ор-
ганізовуючи вікторини, квести й 
розповідаючи про красу «Медо-
борів». 

У межах відзначення 30-річ-
чя заповідника окреслено про-
ведення багатьох заходів. Ска-
жімо, круглі столи організували 
на хіміко-біологічному та геогра-
фічному факультетах Тернопіль-
ського національного педагогіч-
ного університету. У травні, коли 
зацвіте біло, блідо-рожево-бузко-
во неопалима купина, запросять 
на міжнародну науково-практич-
ну конференцію «Природа Поді-
лля: вивчення, проблеми збере-
ження». На цьому заході говори-
тимуть про історичні аспекти при-
родоохоронної діяльності, сучас-
ний стан флори і фауни природ-
них екосистем.

Наскельна печера відлюдника
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Переможці у всіх номінаціях продемонстрували неабиякі майстерність, креатив і зрілість 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: GL3N016850, GL22N016853; GL22N016862, 
GL32N016854

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість,земля,майнові права,осн.з.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

04.03.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/46457-asset-sell-id-261945,  
46458-asset-sell-id-261950

Цвіте на горі Гостра неопалима купина
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