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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Хто і як має компенсувати 
збитки, завдані державі через 
недосконалість лісового 
законодавства, і як запобігти 
втратам 

Напередодні дня народження 
Тараса Шевченка «Урядовий кур’єр» 
розповідає про історію та дивні 
колізії ушанування українського 
генія на сході України 

ДО РІЧНИЦІ КОБЗАРЯ

Міністр закордонних справ про те, що справжні друзі  
й партнери пізнаються саме у скрутні часи

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Угода про асоціацію  
з ЄС на тлі російської 

агресії допомогла нашій 
економіці вижити, 

стати на ноги, і тепер 
саме ЄС наш найбільший 
торговельний партнер, 

куди ми постачаємо 
нашу продукцію».

ЦИФРА ДНЯ

86 
іноземним телеканалам, 74 з яких 

мають пряме російське походження, 
обмежено мовлення в Україні впродовж 

останніх шести років 

Орієнтація  
на міжнародне 
партнерство 

СТАРТ. Перше установче засідання нового уряду провів 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Роботу присвятили підготовчим і 
технічним кадровим питанням. «Перед нами серйозні виклики — 
економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач бу-
де нелегким. Тому на наступне чергове засідання Кабміну ми готу-
ємо ті рішення, які відображають озвучені мною в парламенті те-
зи — від упровадження реформ до готовності країни до можливо-
го спалаху китайського коронавірусу», — заявив Денис Шмигаль. 
Тож уряд вирішив посилити оперативний штаб з питань запобіган-
ня занесенню та поширенню в Україні коронавірусу 2019-nCoV, по-
відомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Загалом новий уряд продовжить зважену фіскальну політику й 
конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та ін-
шими кредиторами України, запевнив Прем’єр. 

Він зазначив, що Кабінет Міністрів готовий до нових викликів й 
активніше просуватиметься на шляху реформ та подальшої інте-
грації з Європейським Союзом.

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

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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КОХАННЯ І КВІТИ. «Урядовий кур’єр» бажає українкам  
приємних вражень і найкращих подарунків!

З весняним 
святом, жінки!
З весняним 
святом, жінки!
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оголошення

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

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання  
коштів Державного бюджету України за 2019 рік

Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здійснення 
прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в га-
лузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх 
рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети: 

– здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі осві-
ти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практи-
ки продукції, підготовленої за результатами НДР;

 — підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої ква-
ліфікації;

– зберігання наукового об’єкта «Документи педагогіко-психологічного та істо-
рико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917), що становить національне 
надбання»; 

– організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
– підвищення кваліфікації кадрів.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Національній 

академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення за загаль-
ним фондом у сумі 200290,5 тис. грн, за спеціальним фондом (власні надходження 
бюджетних установ)  кошторис з урахуванням внесених змін — 27291,2 тис. грн. 
Касові видатки за загальним фондом становили 200110,4 тис. грн, за спеціальним 
фондом — 25999,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність Прези-
дії НАПН України» на 2019 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 
20957,9 тис. грн, за спеціальним фондом — 1848,0 тис. грн, касові видатки за за-
гальним фондом становили 20803,8 тис. грн, за спеціальним фондом — 1395,8 
тис. грн. За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася випла-
та довічної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспонден-
там (6433,2 тис. грн), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Фундаментальні дослідження, приклад-
ні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка нау-
кових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, 
що становлять національне надбання» на 2019 р. затверджено видатки за загаль-
ним фондом у сумі 152695,2 тис. грн, за спеціальним фондом — 7738,0 тис. грн, 
касові видатки за загальним фондом становили 152694,0 тис. грн, за спеціальним  
фондом — 7009,6 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2019 р. кошти загального фонду викорис-
товувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних досліджень 
— 74914,0 тис. грн; прикладних досліджень — 64611,3 тис. грн; підготовку науко-
вих кадрів — 6555,8 тис. грн; фінансову підтримку наукового об’єкта, що стано-
вить національне надбання — 55,0 тис. грн, випуск наукової, виробничо-практич-
ної, навчальної та довідкової продукції — 1759,1 тис. грн (видано та розповсюдже-
но 12050 од. продукції).

Виконання наукових досліджень у 2019 р. здійснювалося в 12 наукових устано-
вах НАПН України. Забезпечено виконання 51 фундаментальних та 46 прикладних 
досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук; кількість 
публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах 
даних — 699 од. 

У 2019 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 2 особи за за-
гальним фондом; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив — 17 
осіб, у тому числі за загальним фондом — 4, за спеціальним фондом — 13; ви-
пуск докторантів становив 10 осіб, у тому числі за загальним фондом — 9, за спе-
ціальним фондом — 1. 

У 2019 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 23 особи, у то-
му числі за загальним фондом — 15, за спеціальним фондом — 8; прийом аспі-
рантів без відриву від виробництва становив 49 осіб за спеціальним фондом; при-
йом докторантів становив 12 осіб, у тому числі за загальним фондом — 9, за спе-
ціальним фондом — 3.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфі-
кації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними заклада-
ми ІІІ і ІV рівнів акредитації» у 2019 р. затверджено видатки за загальним фондом 
у сумі 26637,4 тис. грн, за спеціальним фондом — 17705,2 тис. грн, касові видат-
ки за загальним фондом становили 26612,6 тис. грн, за спеціальним фондом — 
17593,6 тис. грн. Видатки загального фонду становили: на підвищення кваліфіка-
ції — 26160,3 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів — 452,3 тис. грн. 

У 2019 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів курсів 
підвищення кваліфікації чисельністю 6241 осіб, у тому числі за загальним фон-
дом — 4995, за спеціальним фондом — 1246; студентів заочної форми навчання 
за спеціальним фондом — 408 осіб; студентів денної форми навчання за спеціаль-
ним фондом — 66 осіб; аспірантів без відриву від виробництва 11 осіб за спеціаль-
ним фондом; аспірантів з відривом від виробництва 1 особу за загальним фондом; 
докторантів — 1 особу за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук 
України про використання коштів Державного бюджету України за 2019 р. відбу-
деться 13 березня 2020 р. у приміщенні конференц-залу НАПН України (вул. Січо-
вих Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використан-
ня коштів Державного бюджету України за 2019 р. розміщена на web-сайті НАПН 
України:  www.naps.gov.ua. 

На розгляді Кремінського районного суду Луганської облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Ана-
толійовича, 01.06.1976 р. н., у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому здій-
снюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович виклика-
ється Кремінським районним судом Луганської області у судове 
засідання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбу-
деться 17 березня 2020 року о 14:45 годині у залі судових засі-
дань Кремінського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вва-
жається повідомлений про дату, час та місце розгляду спра-
ви належним чином. У разі неявки обвинуваченого криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в поряд-
ку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 2971, 
323 КПК України.

Головуючий суддя І. Г. Безкровний

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваче-
ного Сикала Вадима Петровича, 23.04.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Радіщева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кри-
мінального провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, 
на підставі обвинувального акта відносно Сикала В. П. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В. П. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 17 березня 
2020 року о 15 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває об-
винувальний акт із матеріалами судового провадження у кримі-
нальному провадженні за № 42014000000000071 за обвинува-
ченням Меденцева Павла Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійо-
вич, 30.03.1983 року народження, уродженець м. Одеси, заре-
єстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 
22, корп. 1, кв. 204, останнє відоме місце проживання: м. Оде-
са, вул. Баштанна, буд. 7/3,  який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України, у судові засідання, які відбудуться 13 березня 2020 ро-
ку о 16:00 год., 06 квітня 2020 року о 16:00 год., 07 квітня 2020 
року о 16:00 год., 08 квітня 2020 року о 16:00 год., у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемо-
ги, 41), головуючий суддя Коліуш О. Л., судді Ткаченко О. В., 
Шкодін Я. В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Воро-
шилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луганська 
область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріалами кри-
мінального провадження № 686/7130/18-к, 1-кп/425/185/20, 
на підставі обвинувального акта відносно Ворошилова Г. П. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 18 березня 
2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, квартал Южний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами 
кримінального провадження № 433/1172/18, 1-кп/425/15/20, 
на підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І.В. за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І.В. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 16 березня 
2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті по кримінальному провадженню 1-кп/185/33/20, справа 
№ 185/10195/16 за обвинуваченням Колоса Володимира Ана-
толійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, 
м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Обвинувачений Колос Володимир Анатолійович виклика-
ється для участі в підготовчому судовому засіданні, призна-
ченому на 16 березня 2020 року о 10.00 годині, у приміщен-
ні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської 
області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Самоткан Н.Г.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачену На-
дьон Зінаїду Гаврилівну, 22.07.1947 року народження, заре-
єстровану за адресою: м. Луганськ, вул. Прохолодна, 5, за 
матеріалами кримінального провадження № 426/10756/18,  
1-кп/425/283/20, на підставі обвинувального акта відносно 
Надьон З. Г. за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Обвинуваченій Надьон З. Г. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 18 березня 2020 ро-
ку о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вва-
жається повідомленою про дату, час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки обвинуваченої справу буде розглянуто за її 
відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Лантрата Сергія Миколайовича, 10.06.1975 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Брян-
ка, вул. Хмельницького, 6/8, за матеріалами кримінального 
провадження № 607/7512/17, 1-кп/425/186/20, на підставі об-
винувального акта відносно Лантрата С. М. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Лантрату С.М. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 18 березня 
2020 року о 09 год. 440 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирів-

на, 07 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 
111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. З ст. 323 КПК Укра-
їни викликається Артемівським міськрайонним су-
дом Донецької області для участі в статусі обвинува-
ченої в підготовчому судовому засіданні криміналь-
ного провадження №22017050000000284 від 25 ве-
ресня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Люд-
мили Володимирівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
яке відбудеться в залі судових засідань приміщення 
суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5, каб. 312, 19 березня 2020 року о 09 год.  
30 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбут-
тя обвинуваченої за викликом до суду передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н. М. Погрібна

 У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, пр. Металургів, 31, м.Маріуполь) знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 263/7326/18 відносно Біктагірова Ріната Ісламовича за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06 
листопада 2018 року кримінальне провадження Біктагірова Ріната Ісламовича 
за ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України призначене до судового роз-
гляду.

Обвинувачений Біктагіров Рінат Ісламович, 10 березня 1972 року народжен-
ня, який є громадянином Російської Федерації, зареєстрований за адресою: 
пр-т Карла Маркса, 491, кв. 9, м. Самара, Російська Федерація, останнє відо-
ме місце проживання: пров. Покришева, 23, м. Донецьк, викликається у судо-
ві засідання для участі у розгляді справи, які відбудуться 19 березня 2020 року 
о 09:00 годині, 23 квітня 2020 року о 09:00 годині, 06 травня 2020 року о 10:00 
годині, 28 травня 2020 року о 10:00 годині у приміщенні Жовтневого районного 
суду міста Маріуполя Донецької області за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 14, 
18, м. Маріуполь, Донецька область.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження обвину-
вачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Cуддя О. М. Музика

Cвідоцтво про право власності 
на квартиру № 81 за адресою: 
м. Київ, вул. Юрія Шумського, 

буд.1-Б, видане на підставі Наказу 
Головного управління житлового 

забезпечення №15-С/КІ 
від 13 січня 2009 р., та свідоцтво 
 про право власності на квартиру 

№ 80 за адресою: м. Київ, 
вул. Юрія Шумського, буд. 1-Б, 

видане на підставі Наказу Головного 
управління житлового забезпечення 
№ 1816-С/КІ від 17 жовтня 2008 р. 

на Щукіну Л. І.,
 вважати недійсними.

Я, Орлова О. А., приватний нотаріус 
Києво-Святошинського районного но-
таріального округу Київської області, 
повідомляю, що мною відкрита спад-
кова справа після смерті 

ДеРеВяНКО Ніни Матвіївни 
(дата смерті 10 жовтня 2019 року), яка 
народилась 09 квітня 1940 року.

Рекомендую до 10 квітня 2020 року 
всім спадкоємцям звернутися за адре-
сою місця зберігання спадкової справи: 
вулиця Єдності, буд. 2, пр.100, с. Крю-
ківщина, Києво-Святошинськии район, 
Київська область, 08136, Україна, тел. 
+38 0504769071 для оформлення своїх 
спадкових прав. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

оголошення

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

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 17.03.2020 р. 
о 10 год. 00 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 оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Бандура І. С.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2648/2019 відносно Поповича Сергія Ген-
надійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
16.03.2020 року о 09:30 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми-
хайловича для розгляду кримінального прова-
дження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михайла 
Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судове засідання відбудеться 17.03.2020 
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, зал судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Бандура І. С.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народжен-
ня, який зареєстрований та проживає за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленко, б. 2, обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче 
судове засідання, що призначене на 16.03.2020 ро-
ку о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Вас, Кличнікова Володимира Миколайови-
ча як обвинуваченого на 10 год. 00 хв. 13 березня 2020 року у справі за обвинуваченням Кличніко-
ва Володимира Миколайовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 24. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О.В.

Я, Орлова О. А., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріаль-
ного округу Київської області, повідомляю, що мною відкрита спадкова справа після 
смерті БунчиковоЇ Антоніни Павлівни (дата смерті 29 вересня 2019 року), яка наро-
дилась 08 серпня 1928 року.

Рекомендую до 29 березня 2020 року всім спадкоємцям звернутися за адресою міс-
ця зберігання спадкової справи: вулиця Єдності, буд. 2, пр.100, с. Крюківщина, Киє-
во-Святошинський район, Київська область, 08136, Україна, тел.+38 0504769071, для 
оформлення своїх спадкових прав.

Загублені посвідчення особи , яка по-
страждала внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи (категорія 1) серія А №404100 
та вкладка до нього № 092615, видані 
Київською обласною державною адміні-
страцією 09.10.2001 року на ім’я Литвин 
Леонід Олександрович, 

вважати недійсними.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами 
Антимонопольний комітет України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є за-
безпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. 

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України. 
 Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної по-

літики в частині: 
1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на заса-

дах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і при-
пинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодав-
ства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізу-
ються) суб’єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних 

закупівель;
6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допусти-

містю такої допомоги для конкуренції.
  (тис. грн.)                                                  

Код програмної класифікації видатків  
та кредитування бюджету / код економічної 

класифікації видатків бюджету або код  
кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2019 
рік з ураху-

ванням  
внесених змін

касове  
виконання 
за 2019 рік

план на 2019 
рік з ураху-
ванням вне-
сених змін

касо-
ве вико-
нання за 
2019 рік

план на  
2019 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін

касове  
виконання 
за 2019 рік

видатки всього: 212 370,6 208 834,6 11 640,1 9 282,2 224 010,7 218 116,8
в т. ч. за бюджетними програмами 
6011010 «керівництво та управління у сфе-
рі конкурентної політики, контроль за дотри-
манням законодавства про захист економіч-
ної конкуренції» 

210 929,4 207 396,3 11 630,1 9 282,2 222 559,5 216 678,5

6011020 «Прикладні наукові дослідження  
у сфері конкурентної політики та права» 

1 441,2 1 438,3 10,0 - 1 451,2 1 438,3

Повна інформація про бюджет розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України  www.amc.gov.ua
Начальник Управління фінансового планування,
бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер       Т. ЄФІМОВА

увАГА! МАГІСТРАЛЬнІ ГАЗоПРовоДи.
До відома органів виконавчої влади, органів міс-

цевого самоврядування, сільськогосподарських під-
приємств, а  також інших землевласників та земле-
користувачів.

По території Київської та Житомирської облас-
тей проходять магістральні газопроводи (МГ) та їх 
об’єкти, що експлуатуються Боярським ЛВУМГ ТОВ 
«Оператор ГТС України»: 08150, Київська область, м. 
Боярка, вулиця Маяковського, 49, тел. (044) 290-92-
60.

Боярське ЛВУМГ як підприємство трубопровідно-
го транспорту з метою недопущення аварійних си-
туацій забезпечує належні умови експлуатації магі-
стральних газопроводів. У зв’язку з чим, Боярське 
ЛВУМГ, відповідно до Закону України “Про правовий 
режим земель охоронних зон об’єктів магістраль-
них трубопроводів” № 3041-VІ від 17.02.2011р. (да-
лі Закон), має право безперешкодного доступу до 
об’єктів магістральних газопроводів з метою їх об-
слуговування та забезпечення  нормальної експлуа-
тації (проведення технологічної розчистки газопро-
водів, земляних робіт на газопроводах, тощо). 

Закріплення трас газопроводів на місцевості вико-
нано стовпчиками позначення траси газопроводу ви-
сотою 1,5—2 м з прикріпленими до них інформацій-
но-вказівними знаками.

Об’єкти магістральних газопроводів (ОМГ) мають 
важливе народногосподарське та оборонне значен-
ня та являються державною власністю України. 

Враховуючи стратегічне значення та потенційну 
небезпеку МГ, з метою забезпечення належних умов 
їх експлуатації, забезпечення безпеки населення, до-
вкілля та збереження будівель і споруд від руйнуван-
ня при можливих аваріях на газопроводах, встанов-
лена охоронна зона — територія,   обмежена умов-
ними  лініями  з  обох  сторін вздовж осі газопрово-
ду,   а також по периметру наземних споруд на ви-
значеній відстані, на якій обмежується провадження 
господарської та іншої діяльності.

Відповідно до ст. 11 Закону охоронна зона МГ (від 
осі в обидві сторони) в залежності від умовного діа-
метра газопроводу становить від 100 до 350 метрів;

 охоронна зона ГРС (від огорожі) в залежності від 
умовного діаметра вхідного газопроводу становить 
від 150 метрів до 350 метрів.

В охоронній зоні ОМГ встановлено ряд обмежень, 
які передбачені Законом та «Правилами охорони ма-
гістральних трубопроводів», затвердженими поста-
новою КМУ № 1747 від 16.02.2002 р., серед яких за-
борона будівництва будинків та споруд, встановлен-
ня огорож, влаштування сміттезвалищ, розміщення 
автогазозаправних станцій, облаштування цвинтарів, 
скотомогильників, висаджування багаторічних наса-
джень,  організація заходів, пов’язаних   з масовим 
скупченням людей, тощо.

З метою попередження пошкодження ОМГ буді-
вельні, ремонтні, земляні та інші роботи в охоронних 
зонах ОМГ необхідно виконувати лише з письмового 
дозволу Боярського ЛВУМГ.

За порушення законодавства України про пра-
вовий режим земель охоронних зон об’єктів магі-
стральних трубопроводів передбачена цивільно-пра-
вова, адміністративна або кримінальна відповідаль-
ність.

В разі виявлення витоків газу або пошкодження 
МГ, а також в разі виявлення проведення несанкці-
онованих робіт в охоронній зоні ОМГ просимо пові-
домляти найближчі органи поліції, органи місцевого 
самоврядування або Боярське ЛВУМГ.

З повагою, начальник 
 Боярського ЛВУМГ  

Пужайло Святослав Володимирович

Інформаційне повідомлення  
АТ «укРСиББАнк»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідо-
мляє про внесення до Правил (договірних умов) 
відкриття та комплексного розрахунково-касо-
вого обслуговування банківських рахунків фі-
зичних осіб в АТ «укРСиББАнк» (далі — Пра-
вила), які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані 
в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., 
з усіма наступними змінами та доповненнями, на-
ступних змін, а саме:

1. Розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» доповнити терміном 
«особа США» у наступній редакції:

««особа США» — це фізична особа, яка є грома-
дянином США або має зобов’язання по сплаті по-
датків у США (власник «Green Card»), а також осо-
ба, яка перебувала на території США щонайменше:

 31 день протягом поточного року; або 
183 дні протягом останніх 3 (трьох) років, вклю-

чаючи поточний рік та 2 (два) роки, що передува-
ли поточному року, до моменту підписання Клієн-
том документу, необхідного для проведення Бан-
ком процедури ідентифікації, верифікації та ви-
вчення Клієнта (анкети-опитувальника або Дого-
вору-анкети), що розраховується як сума днів пе-
ребування  в США в поточному році плюс 1/3 днів 
перебування в США в  році, що передує поточному 
року, плюс 1/6 днів перебування в США у другому 
році, що передує поточному року.»

2. Доповнити розділ Правил «Інші умови»  
п. 10.11. наступного змісту:

«10.11. Банк інформує Клієнта, що згідно по-
літик Групи BNP Paribas Group, Банку заборонено 
брати участь або іншим чином залучатися в діяль-
ність (незалежно від виду та/або валюти, у якій во-
на здійснюється) від імені або в інтересах фізичної 
особи, компанії, території або організації, що пере-
буває під санкціями, які накладені Європейським 
Союзом, США, Францією, чи під іншими санкцій-
ними режимами, зокрема, здійснювати діяльність, 
яка безпосередньо або опосередковано пов’язана 
з наступними країнами/територіями: Кубою, Іра-
ном, Північною Кореєю, Сирією та вільною еконо-
мічною зоною «Крим».»

Датою публікації змін до Правил є публікація 
цього повідомлення в офіційному друкованому 
виданні, а саме: 07.03.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є 10.03.2020 р.
Заступник Голови Правління — 
начальник Юридичного 
департаменту              о. в. Полянчук

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 16 березня 2020 ро-
ку о 12:00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапор-
това Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року наро-
дження (зареєстрований за адресою: м. Київ. вул. Хар-
ківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, що призначене на 16.03.2020 року о 10 год. 
20 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ільїна 
Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 р. н. (зареєстро-
ваний 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 вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у судове засідання, 
призначене 17 березня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному проваджен-
ні відбудеться в приміщенні Дарницького районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смоля-
нова Михайла Олександровича, 06.10.1956 р.н., який на 
даний час проживає за адресою: Україна, АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, призначене 16.03.2020 року о 10 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя П.  Л.  Коляденко

оголошення про втрату суднових реєстраційних документів 
Працівниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ ГАЗ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ: 

41154871) було втрачено суднові реєстраційні документи:
- з приводу баржі газовоза NAVY I: Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий па-

тент), що видано під № СВ 000242 від 29.08.2017 р. Державною службою України з безпеки на транспорті;
- з приводу баржі газовоза NAVY ІІ: Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий 

патент), що видано під № СВ 000268 від 22.12.2017 р. Державною службою України з безпеки на транспорті.
вважати вищезазначені документи недійсними.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій, Луган-
ській областях від 25.02.2020 №00434 вирішено припинити юридичну особу — Державне підприємство 
«Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» (код ЄДРПОУ 00387298).

Головою комісії з припинення призначено Брижаня М.О.
У зв’язку з тим, що жодні печатки та штампи ДП «Богодухівський сільськогосподарський учбово-кур-

совий комбінат» голові комісії з припинення директором не було передано, прошу вважати всі печатки та 
штампи ДП «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат» (код ЄДРПОУ 00387298, 
62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова) недійсними.
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оголошення

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

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО 
АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує 
конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 

(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування,  
що не виходять за межі території Київської області. 

 
Київська обласна державна адміністрація (далі — Організатор), відповід-

но до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведен-
ня конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загально-
го користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03 грудня 2008 року № 1081 (далі — Порядок), запрошує юридичних та фі-
зичних осіб взяти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських 
та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального ко-
ристування, які не виходять за межі території Київської області, у тому чис-
лі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до міста Ки-
єва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації. 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що 
не виходять за межі території Київської області, затвердженні розпоряджен-
ням голови Київської обласної державної адміністрації від 03 жовтня 2018 
року № 555 та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юсти-
ції у Київській області 09 жовтня 2018 року за № 124/1151:

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що 
не виходять за межі території Київської області (далі — Умови) розробле-
но відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 груд-
ня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» 
(зі змінами та доповненнями) (далі — Порядок), від  18 лютого 1997 року  
№ 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомо-
більного транспорту» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року  № 285 «Про затвер-
дження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього 
використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі зміна-
ми та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів, які пови-
нні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті 
конкурсу.

2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, 
визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних за-
безпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на між-
міських та приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законо-
давства України на автомобільному транспорті.

3. Терміни в цих Умовах вживаються в значеннях, наведених у законодав-
стві в сфері автомобільного транспорту.

4. Конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (вну-
трішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що про-
ходять від населених пунктів Київської області до міста Києва (далі — Кон-
курс) проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Порядку, інших нормативних актів у сфері транспортного об-
слуговування та цих Умов.

5. Організатором Конкурсу є Київська обласна державна адміністрація 
(далі — Організатор).

6.  Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначен-
ня автомобільних перевізників для обслуговування на міжміських та при-
міських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користу-
вання, які не виходять за межі території Київської області, перевізників-пре-
тендентів та Організатора.

7. На Конкурс виносяться маршрут (кілька маршрутів), які входять до за-
твердженої маршрутної мережі (реєстру) міжміських та приміських (вну-
трішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, що не 
виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що прохо-

дять від населених пунктів Київської області до міста Києва. На Конкурс ви-
носяться маршрути із затвердженими паспортами.

8. Перевізники — претенденти, які братимуть участь у Конкурсі, повинні 
мати достатню кількість автобусів, які відповідають цим Умовам та катего-
рії не нижче ЄВРО — 2.

9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на авто-
бусному маршруті загального користування, має відповідати таким крите-
ріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції 
Київської обласної державної адміністрації, згідно з Порядком визначення 
класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами спо-
лучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами та 
доповненнями), на приміських автобусних маршрутах — автобусів категорії  
М2 та М3 класу А, В, І, ІІ, ІІІ, на міжміських автобусних маршрутах (протяж-
ністю до 150 км) — автобусів категорії М2 та М3 класу А, В, ІІ, ІІІ, а на між-
міських автобусних маршрутах (протяжністю понад 150 км) — автобусів ка-
тегорії М3 класу В, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником — претендентом для 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен за технічними та 
екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинно-
го законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні ав-
тобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечи-
ти роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з ін-
валідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсо-
тків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків 
— з 01 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для корис-
тування особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опо-
рно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зо-
внішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, тексто-
вих та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

10. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до 
державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування 
населення.

11. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством України.

12. Перевізник — претендент зобов’язаний мати достатню кількість тран-
спортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслугову-
вання об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно 
до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів ви-
значається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та 
кількість резервних транспортних засобів, що становить 10 відсотків необ-
хідної кількості автобусів для виконання перевезень.

13. Автобуси, які пропонуються перевізником — претендентом для ре-
зерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), 
повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності осно-
вних транспортних засобів, передбаченими цими Умовами та Порядком.

14. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника — 
претендента GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які про-
понуються для роботи на автобусному маршруті.

15. У разі відсутності в перевізників — претендентів транспортних засо-
бів, що відповідають Умовам, вони мають право подавати заяву на участь 
у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які 
перевізник — претендент пропонує використовувати на даному об’єкті Кон-
курсу, а також інвестиційний проект — зобов’язання щодо оновлення парку 
транспортних засобів на даному об’єкті на визначений період до п’яти років.

16. У разі відсутності перевізників — претендентів, які мають автобуси, 
що відповідають Умовам, Конкурс проводиться серед претендентів, які про-
понують використовувати на даному об’єкті  автобуси, що відповідають ви-
могам безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, 
параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів 
— зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відпо-
відати всім вимогам, у термін до п’яти років.

17. Організатор  укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезен-
ня пасажирів на 5 років, у разі відсутності у переможця Конкурсу автотран-
спортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткіс-
тю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Органі-
затор укладає з ним договір терміном на 1 рік.

18. Не допускаються до участі у Конкурсі перевізники — претенденти, 
які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та 
в пункті 12 Порядку.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 10 квітня 2020 року. Початок 
проведення засідання конкурсного комітету о 10:00 год. у приміщенні Київ-
ської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Україн-
ки, 1, кабінет 740 (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт 
конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перераховуються на раху-
нок UA768201720313241001201016412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код 
ЄДРПОУ 34694993, отримувач — «Управління інфраструктури Київської об-
ласної державної адміністрації», призначення платежу — «Плата за участь в 
конкурсі» 10 квітня 2020 року. 

УВАГА! Для отримання необхідної інформації про об’єкти конкурсу та 
одержання бланків документів для участі в конкурсі звертатись до управлін-
ня інфраструктури Київської обласної державної адміністрації за адресою: 
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно з дати публікації оголо-
шення до 19 березня 2020 року включно, у робочі дні з понеділка по четвер 
з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, 
(044) 286-86-43, (044) 286-86-45, e-mail: 34694993@mail.gov.ua.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом 
у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для учас-
ті в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх при-
йняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформаці-
єю про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, 
відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кіль-
кох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однако-
ва відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що 
дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

 Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошення, 
щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 
до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 за адресою: м. Київ, пл. Лесі Укра-
їнки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк прийняття документів 18:00 19 берез-
ня 2020 року.

Для участі в Конкурсі перевізникам — претендентам необхідно подати 
окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначені статтею 46 
Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додат-
ками 1 — 4 Порядку, а саме:

1. заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування за формою згідно з додатком 1 до По-
рядку;

2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусно-
му маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності за 
формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою 
згідно з додатком 3 до Порядку;

4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із за-
значенням дати проведення конкурсу;

5. анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за фор-
мою згідно з додатком 4 до Порядку;

6. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплачено-
го) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 
№1ДФ) за останній квартал.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, 
пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним пере-
візником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазна-
ченням кількості сторінок цифрами і словами.

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСУ
  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області, у тому числі таких, що проходять  

від населених пунктів Київської області до міста Києва, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 335 Русанів — Київ АС «Дарниця» 47,0 47,0 2 2 - - - +  - + -  - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 2 19 1 1

2 346 Глеваха — Малютянка 9,8 9,8 7 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

3 778 Яблунівка — Київ АС «Дачна» 50,0 50,0 8  -  - - - +  - + -  - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

4 799 Новосілки — Київ АС «Полісся», 
ч/з Вишгород 34,4 34,4 18 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 4 19 1 1

5 808 Проліски  — Київ АС «Видубичі» 17,2 17,2 13 - - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 1 19 1 1

6 848 Софіївська Борщагівка (ЖК «Софія 
Київська») — Київ АС «Південна» 13,0 13,6 10 10 - - - + - + - - М2, М3, A, В, І, ІІ, ІІІ - 4 19 1 1

7 1075/1076 
1107/1108 Розумниця — Київ АС «Південна» 153,0 153,0 2 - - 08:50

15:35
07:30
15:00 +  -  +  -  - М3, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

8

1323/1324 
1325/1326
1327/1328 
1329/1330

Кодра — Київ АС «Дачна» 75,0 75,0 4 - -

06:45
08:30 
13:20
15:00

10:30
13:00
17:10
18:30

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 2 19 1 -

9 7123/7124 Леляки — Київ АС «Дарниця»,  
через Борщів  78,0 78,0 1  -  - 06:00 08:00 +  - + -  - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

10
7483/7484
7485/7486
7487/7488

Войтове — Київ АС «Видубичі» 101,0 101,2 3 - -
06:50
12:00
17:30

09:00
15:00
19:50

+ - + - - М2, М3, A, В, ІІ, ІІІ 1 1 19 1 -

•  Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входити в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +6 +11 Черкаська +2 +7 +11 +16
Житомирська +1 +6 +5 +10 Кіровоградська +2 +7 +11 +16
Чернігівська +2 +7 +6 +11 Полтавська +2 +7 +11 +16
Сумська +2 +7 +6 +11 Дніпропетровська +2 +7 +13 +18
Закарпатська 0 +5 +5 +10 Одеська +3 +8 +8 +13
Рівненська 0 +5 +4 +9 Миколаївська +3 +8 +12 +17
Львівська 0 +5 +4 +9 Херсонська +3 +8 +12 +17
Івано-Франківська 0 +5 +4 +9 Запорізька +2 +7 +12 +17
Волинська 0 +5 +4 +9 Харківська +2 +7 +13 +18
Хмельницька +1 +6 +4 +9 Донецька +2 +7 +13 +18
Чернівецька +2 +7 +4 +9 Луганська +2 +7 +13 +18
Тернопільська 0 +5 +4 +9 Крим +3 +8 +12 +17
Вінницька +1 +6 +7 +12 Київ +4 +6 +8 +10

Укргiдрометцентр

Лялька Барбі  
родом з Миколаєва

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр» 

ЗНАЙ НАШИХ! Українська фехтувальниця Оль-
га Харлан стала першою з українок — моделей для 
ляльок Barbie. Вона увійшла в десятку спортсменок 
світу, що стали рольовими моделями для ляльок в 
межах міжнародного проєкту Barbie Dream Gap. 

Американська мультинаціональна компанія 
Mattel, що спеціалізується на виробництві ігра-
шок, на честь 60-ї річниці Міжнародного жіночого 
дня поповнила лінійку ляльок Role Models. Прото-
типами ляльок стали найвідоміші жінки, які досягли 
успіхів у своїх галузях. Одна з них — Ольга Харлан. 
Вона народилася в Миколаєві, де й почала займа-
тися фехтуванням. У 2008 році в командній першо-
сті здобула «золото» на Олімпіаді в Пекіні, у 2012-
му — «бронзу» в Лондоні, шість разів ставала чем-
піонкою світу, чотири рази володіла Кубком світу, 
12 разів її визнавали кращою спортсменкою місяця 
в Україні. Лялька Барбі — Ольга Харлан надихати-
ме дівчат з усього світу, доводитиме, що можна до-
сягти успіху в будь-якій царині.

Голкою творить полотна
ТАЛАНТИ УКРАЇНИ. Хмельничанка Ніна Гончарук представила  
в Тернополі Шевченкіану у власних вишитих картинах

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Ніна Гончарук із Хмель-
ницького  — заслуже-

ний майстер народної твор-
чості України, володарка 
«Золотої голки», рекорд-
сменка Національного ре-
єстру рекордів за найбіль-
шою кількістю картин, ви-
шитих голкою. У Держав-
ному департаменті інтелек-
туальної власності Украї-
ни вона запатентувала ав-
торський винахід — три-
шарову об’ємну вишив-
ку. В цій техніці мистки-
ня вже створила понад 240 
робіт. А 90-ту персональну 
виставку вишитих творів 
присвятила 206-й річниці 
із дня народження Тараса 
Шевченка, вирішила її екс-
понувати в Тернополі в бі-
бліотеці №4 для дорослих.

Як зауважила Світлана 
Козелко, директорка Тер-
нопільської міської цен-
тральної бібліотечної систе-
ми, вишивальниці всі робо-
ти Ніни Іванівни ще до уро-
чистого відкриття експози-
ції «фотографували, огля-
дали, дивувалися, бо ще 
в такій техніці не працю-
вали». Тож закономірним 
прозвучало їхнє прохання 
до майстрині організувати 
майстер-клас. 

Пані Ніна не лише пого-
дилася, а й зазначила, що 
готова задля цього знову 
приїхати із Хмельницько-
го до Тернополя, аби про-
вести практичні заняття 
з тришарової об’ємної ви-
шивки. Каже, що сама не 
мала змоги в когось вчи-
тися вишивки зі своєрід-
ним 3D-ефектом, що до-
дає картинам глибини, ви-
разності, правдивості. Де-
сятиріччями шукала себе, 
бо відчувала, що всереди-
ні вона мисткиня. Щоправ-

да, прагнула на полотні не 
пензлем писати, а голкою 
творити.

Вишивальниця працює в 
різних жанрах. Натюрмор-
тів, пейзажів вишила чи не 
найбільш. На полотно по-
клала й відомі архітектур-
ні та історичні пам’ятки рід-
ної Хмельниччини. Ікони 
вишиває також. Опанувала 
і складний вид — портрет. 
Скажімо, на виставці Шев-
ченкіани в Тернополі пред-
ставила портрет україн-
ського генія. 

Ніна Гончарук розпові-
дає, що залюблена у квіти. 
Тож коли оглядати її виши-
ті картини, неодмінно за-
уважите: в умілиці на пе-
редньому плані красуються 
мальви, ромашки, айстри, 
маки, чорнобривці, волош-
ки, інші квіти, серед яких 
польові.

Теми чи назви для сво-
їх картин черпає з різних 
джерел: то зір приваблять 
мальовничі краєвиди, то 
спричиняться певні події, 
спогади, то розтривожать 
душу поетичні рядки. Бага-
то читає, зокрема творів Лі-

ни Костенко й Тараса Шев-
ченка. 

Коли майстриня береть-
ся до творчої праці, спочат-
ку прочитає «Отче наш», по 
тому розтягує полотно. 

Ніна Іванівна голкою ча-
клує не лише над творен-
ням картин. Різнобарв’ям 
милують-тішать її рушни-
ки. Якось до неї звернула-
ся дівчина, яка готувалася 
стати під вінець, і попроси-
ла вишити весільний руш-
ник, але не сучасний тра-
диційний, а такий, на яко-
му б вишивальниця викла-
ла давні візерунки — коди 
щасливого сімейного життя. 

Пані Ніна занурилася в 
дослідження, читала з цього 
приводу чимало відповідної  
літератури. З’ясувала, що 
рушник і справді був обе-
регом, усе життя супрово-
джував наших предків: ди-
тину жінка народжувала 
і хрестила на рушнику, на 
ньому поєднували долі мо-
лодята, а коли людина від-
ходила у вічність, рушник 
клали в могилу. 

Ніна Гончарук як людина 
творча розробила цілу схе-

му вишивання подільського 
рушника.

«Майстриня дуже ціка-
во поєднала вишивання й 
малярство», — зазначив на 
відкритті виставки «Шев-
ченкіана у вишитих полот-
нах Ніни Гончарук» заступ-
ник міського голови Лео-
нід Бицюра. Він поінфор-
мував, що активно працює 
над створенням музею міс-
та Тернополя. Примітно, що 
одним з експонатів закла-
ду має стати вишита кар-
тина Ніни Іванівни. Що зо-
бразить мисткиня на полот-
ні голкою — герб, замок чи 
краєвиди сучасного облас-
ного центру, побачимо вже 
цьогорічного серпня на Дні 
міста. 

Зате з деякими її творами 
різних жанрів і часів мож-
на ознайомитися на сторін-
ках гарно виданого альбо-
ма «Живопис голкою Ніни 
Гончарук» у світлиці-музеї 
в Хмельницькому, а також 
на численних виставках, які 
лише цьогоріч мисткиня зу-
міла, крім Тернополя, орга-
нізувати в рідному місті та 
столиці.     

Ліквідаційна комісія комунального підприємства «Броварське ра-
йонне виробниче управління житлово-комунального господарства» 
Броварської районної ради, ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ: 20577569, місцезнаходження юридичної особи: 07442, Київ-
ська область, Броварський район, селище міського типу Велика Ди-
мерка, вулиця Комунальна, будинок 6, повідомляє, що з 01 березня 
2020 року діяльність комунального підприємства «Броварське район-
не виробниче управління житлово-комунального господарства» Бро-
варської районної ради було припинено шляхом його ліквідації на під-
ставі рішень Броварської районної ради Київської області:

- рішення від 11 лютого 2020 року № 924-68 позач.-VII;
- рішення від 08 серпня 2019 року № 822-61 позач.-VII;
- рішення від 16 травня 2019 року № 792-57 позач.-VII.
Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-

сяців з дня опублікування цього повідомлення. Письмові вимоги при-
ймаються за адресою: 07400, Київська область, місто Бровари, буль-
вар Незалежності, будинок 39. Голова ліквідаційної комісії Науменко 
Віктор Миколайович, тел.: (097) 400-36-12.

Святошинський районний суд міста Києва викликає  як обвинуваченого Ва-
сильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінального провадження 
з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Васильєва Олександра Модестовича, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 11.03.2020 о 12 год. 
00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

Втрачений судновий документ, а саме Свідоцтво про право плавання  
під Державним прапором України, 

що належить Ганжі Ганні Андріївні, вважати недійсним.

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонополь-

ного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією 

відділення 31 січня 2020 року розпорядженням № 72/08 - рп/к роз-

почато розгляд справи №72/08-20 відносно 

приватного підприємства «ЕН» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 38045472).
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 Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 11 березня 2020 року

Автор виставки ділилася 
думками про власну 
творчість Ніна Гончарук. «Шевченко з кобзою над Дніпром»

Барбі — копія 
фехтувальниці —  
дуже схожа на оригінал
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