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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ЧЕРНИШ: 
«Розмінування дуже 

дороге. За 4 роки 
коштів з держбюджету 

не надавали. Обсяг 
міжнародної донорської 

допомоги становив  
26 мільйонів доларів».

В МФВ зрозуміли мову 
цифр

СОЦПОЛІТИКА. Пенсійний вік українців не підвищуватимуть 
принаймні десять років завдяки проведеній урядом пенсійній ре-
формі, запевняє міністр соціальної політики Андрій Рева: «За про-
гнозами демографів, через десять років нам доведеться знову по-
вертатися до цього питання».

Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні пенсій-
ного віку. Натомість уряд запропонував диференційовану систему 
виходу на пенсію залежно від страхового стажу, повідомляє прес-
служба Мінсоцполітики. Цей інноваційний у світовій практиці меха-
нізм розроблено саме в Україні. «Якщо я працюю 35 років, то по-
винен мати змогу в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років 
працює. Чому ми повинні з ним разом іти у 60 років? Я більше пра-
цював, тобто моя робоча сила більше зносилася, тому я маю пра-
во піти раніше, бо мій вік немічності настає раніше. А він не працю-
вав так інтенсивно — значить піде пізніше», — пояснив урядовець.

Міністр зазначив, що переконати МВФ у правильності такого під-
ходу було нескладно, адже спілкування відбувалося мовою цифр і 
розрахунків.

3,6 млн євро
надає уряд Норвегії на реалізацію Плану 

дій Ради Європи для України  
на 2018—2021 роки

З ПЕРШИХ ВУСТ. Міністр оборони Степан Полторак 
переконаний: повноцінні та адекватні процеси реінтеграції 
окупованих територій можливі за умови сильної армії  
та потужної міжнародної підтримки

Допомагаючи Україні, 
світ допомагає собі

Міністр з питань тимчасово окупованих територій  
і внутрішньо переміщених осіб про потребу очистити  
700 тисяч га на Донбасі 
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МЕРЕЖЕВІ ВІЙНИ

Російських «тролів» 
нарешті навчилися 
карати за їхній довгий 
ніс, який вони сунуть 
по всьому світу 

Міносвіти оприлюднило 
максимальні обсяги 
держзамовлення  
на прийом до вишів  
у 2018 році

ПО ЗНАННЯ! 

2

Провідником  реформ має стати місцева влада
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. У результаті децентралізації вона отримала  
не лише додаткові повноваження, а й фінансові ресурси

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр» 

Будь-яка ініціатива уряду 
буде успішною тільки тоді, 

коли стане зрозумілою не ли-
ше в Києві, а й у найвіддалені-
шому українському селі. Тож 

маркером змін для багатьох 
був і залишається власний га-
манець. Приміром, нині грома-
дяни мають змогу оцінити за-
початковану торік у квітні уря-
дову програму «Доступні ліки». 
Профільне міністерство  заяв-
ляє, що програма має позитив-

ну динаміку: збільшується кіль-
кість пацієнтів, які користують-
ся нею,  аптечних закладів, ви-
робників і препаратів. До при-
кладу, на початку чинності про-
грами до переліку було внесено 
157 торгових назв, а в оновлено-
му переліку, який діє з почат-

ку 2018 року, вже налічується 
239 торгових назв, з них 47  без-
платні. Торік  відшкодовано по-
над 13,9 мільйона рецептів.

«Програма, покликана забез-
печити життєво необхідними 
препаратами хворих на астму, 
діабет  другого типу  та серцево-

судинні недуги, мала великий 
позитивний ефект у поліпшен-
ні громадського здоров’я і допо-
могла понад 8 мільйонам  людей, 
— наголосив учора  Прем’єр-
міністр Володимир Грой-
сман, відкриваючи чергове 
урядове засідання. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області призна-
чено підготовчий судовий розгляд 13.04.2018 р. о 15.40 год. по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Ляха Олександра Микола-
йовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ляху О. М. необхідно з’явитись до зали судового за-
сідання №9 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ (Красноармійськ), 
вул. Європейська, б. 20 на 13.04.2018 р. о 15.40 год.

Суддя І. В. Корнєєва

Заведена спадкова справа № 21/2017 після смерті Марченка Мико-

ли Івановича 24.04.2017 p., 15.06.1933 р.н. Зацікавленим особам звер-

татися за адресою: приватний нотаріус Пепеляшкова А. О., місце розта-

шування офісу: м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 92, кв. 109,  

телефон для зв’язку: (048)716-23-57.

Втрачений судновий білет, 

виданий на човен марки 

«Прогрес», судновий 

№ 3-101152 на ім’я Писанко 

Євгена Анатолійовича, 

вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток 

КВ 11404700, 

виданий на ім’я — 

Гончаренко Таліна Сергіївна, 

вважати недійсним.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 42014080000000652 (номер справи 243/243/3053/15-к, номер прова-
дження 1-кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 року народження, яка проживає за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на судове засідання, яке відбудеться 11 
квітня 2018 року о 08.30 год., до суду для участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибула 
за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає 
заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинува-
ченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 
КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошничен-
ка Дениса Миколайовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/8595/17-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни на 11 квітня 2018 року о 14.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Віхтаря Ва-
лерія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 11 квітня 2018 року о 14.15 
годині.

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/18914/17 стосовно 
Єременка Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року народження, міс-
це реєстрації: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрів-
ка, вул. Леніна, 70.

Єременко Андрій Миколайович обвинувачується у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. На підставі ст.ст. 314, 
297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Єременка Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року наро-
дження, місце реєстрації: Луганська область, Новоайдарський район, 
с. Дмитрівка, вул. Леніна, 70, у судове засідання, яке відбудеться 10 
квітня 2018 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/18928/17 стосовно 
Горбатенкова Ігоря Васильовича, 16.05.1962 року народження, міс-
це реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, 
кв. 171.

Горбатенков Ігор Васильович обвинувачується у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Горбатенкова Ігоря Васильови-
ча, 16.05.1962 року народження, місце реєстрації: Луганська область, 
м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, кв. 171, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 10 квітня 2018 року о 14.30 годині в залі судових 
засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься, колегією суддів у складі: головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попова О. М.

2 квітня 2018 року позачерговими Загальними збора-
ми учасників Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ» прийнято рішення (Протокол  
№ 02/04/2018) припинити Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ» (01024, м. Київ, вул. Бого-
мольця, будинок 7/14, приміщення 182, кімната 63; іденти-
фікаційний код 33717679) шляхом ліквідації.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СОНЯЧНЕ НАСІННЯ» призначено Сенченкова Дмитра Олек-
сійовича, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. К. Маркса, буд. 20, кв. 2.

Строк для заявлення кредиторами вимог до ТОВ «СОНЯЧ-
НЕ НАСІННЯ» встановлено в два місяці з дня оприлюднен-
ня повідомлення про рішення щодо припинення Товариства 
шляхом ліквідації.

Вимоги кредиторів до ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ» прийма-
ються за адресою: 01024, м. Київ, вулиця Богомольця, буди-
нок 7/14, приміщення 182, кімната 63.

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 

Перемоги, 34, викликає Пілавова Арісто-

теля Юрійовича як обвинуваченого в су-

дове засідання по кримінальній справі  

№ 426/7657/17-к за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосов-

но Пілавова Арістотеля Юрійовича за ч. 1  

ст. 258-3 КК  України на 11 квітня 2018 ро-

ку о 15.10 годині.

Суддя О. М. Попова

Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань грудень 2017 — березень 2018 рр.
Штат Державного бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань — новий правоохоронний орган, який форму-

ється на засадах відкритого конкурсу. Бюро складається з центрального апа-
рату, семи територіальних органів, Академії та Наукового-дослідного інститу-
ту. Структура Бюро затверджена Наказом Державного бюро розслідувань №1 
від 21 грудня 2017 р.

До центрального апарату ДБР входять 15 управлінь та 4 самостійних відді-
ли. Територіальні управління, згідно з Законом України «Про Державне бюро 
розслідувань», розташовані у містах: Львів, Хмельницький, Миколаїв, Меліто-
поль, Полтава, Краматорськ та Київ. Водночас, розташування деяких з них за-
пропоновано змінити.

Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних 
органів — 1500 осіб. Штатний розпис центрального апарату затверджено На-
казом №6 о/с-дск від 22 грудня 2017 р., територіальних органів — Наказом №7 
о/с-дск від 8 лютого 2018 р.

22 лютого зовнішня комісія оголосила про проведення конкурсів на зайнят-
тя 27 посад, а саме: директорів семи територіальних управлінь, керівників 18 
управлінь та відділів центрального апарату Бюро, двох працівників управлін-
ня внутрішнього контролю центрального апарату Бюро. 12 березня оголоше-
но про проведення конкурсів на 219 посад центрального апарату Бюро. На по-
чатку квітня планується оголосити конкурси на 455 посад до семи територіаль-
них управлінь.

Станом на кінець березня штат Державного бюро розслідувань налічує 11 
працівників: Директор, перший заступник Директора, заступник Директора, 4 
працівники патронатної служби та 4 працівники, яких переведено з інших дер-
жавних органів: в.о.керівника Управління планово-фінансової діяльності, бух-
галтерського обліку, звітності — головного бухгалтера; головний спеціаліст 
Управління забезпечення діяльності, головний спеціаліст Управління режимно-
секретної роботи та захисту інформації та головний спеціаліст Управління пра-
вового забезпечення.

 Співпраця та взаємодія з іншими державними органами, органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, неуря-
довими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в  
межах своєї компетенції.

Для налагодження співпраці та забезпечення взаємодії Державне бюро роз-
слідувань звернулося до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів Украї-
ни, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінан-
сового моніторингу України. 

Важливою є участь представників інших державних органів у роботі кон-
курсних комісій Державного бюро розслідувань. Це — Міністерство юстиції 
України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з 
питань запобігання корупції тощо.

Плідною є робота з Комітетом Верховної Ради з питань забезпечення пра-
воохоронної діяльності, з яким ведеться робота щодо внесення змін до Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань».

Для виділення приміщення, яке б відповідало технічним вимогам Державно-
го бюро розслідувань, була налагоджена взаємодія та надіслані листи до Кабі-
нету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Міністерства оборо-
ни України, Фонду державного майна, Державного управління справами, Київ-
ської міської державної адміністрації. 

У березні Фонд державного майна передав до Державного бюро розсліду-
вань приміщення за адресою вул. Симона Петлюри 15б. 

Наукові інститути та вищі навчальні заклади надають Бюро науково-екс-
пертні висновки. Це — Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія»; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 
України; Національний університет «Одеська юридична академія»; Львівський  
національний університет ім. Івана Франка; Національна академія внутрішніх 
справ України; Національна академія прокуратури України.

Керівництво Державного бюро розслідувань плідно співпрацює з Консуль-
тативною місією Європейського Союзу. Для встановлення та зміцнення зв’язків 
з міжнародними організаціями, в тому числі правоохоронного сектору, Дирек-
тор ДБР Роман Труба  провів зустрічі з: Послом, Головою Представництва Єв-
ропейського Союзу в Україні Хюґом Мінґареллі; Постійним заступником По-
сла Німеччини в Україні Вольфґанґом Бінлзайлєм; Керівником відділу з питань 
верховенства права та боротьби з корупцією Групи підтримки України при Єв-
ропейській комісії Франком Паулєм; старшим радником з питань верховенства 
права Управління ООН з обслуговування проектів Нілом  Пейджем;  координа-
тором сектору з питань боротьби з організованою злочинністю Представництва 
ЄС в Україні Марко Ферраро; Командувачем цивільними операціями Європей-
ської служби зовнішньої діяльності Кеннетом Діном; Керівником відділу під-

тримки та реалізації Управління ООН з наркотиків та злочинності Тофіком Мур-
шудлу; керівником регіонального програмного офісу по Східній Європі Управ-
ління ООН з наркотиків та злочинності Жаннат Космухамедовою; Генеральним 
директором з питань прав людини та верховенства права Ради Європи Крісто-
сом Джакумопулосом та іншими.

Законом України «Про Державне бюро розслідувань» передбачено створен-
ня Ради громадського контролю. 21 лютого було оголошено конкурс з форму-
вання Ради громадського контролю. 107 громадських об’єднань подали доку-
менти для участі в установчих зборах, з них допущено — 99, а 8 організацій по-
дали неповний пакет документів або документи, які не відповідають вимогам 
відповідно до «Порядку формування складу Ради громадського контролю при 
Державному бюро розслідувань».

30 березня відбулись установчі збори Ради громадського контролю при 
Державному бюро розслідувань, у яких взяли участь 90 делегатів від громад-
ських об’єднань. Шляхом рейтингового голосування (заповнення бюлетенів) 
вони обрали 15 осіб до складу Ради громадського контролю. 

Кошторис Державного бюро розслідувань
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро роз-

слідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в  
межах бюджетної програми за КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльності Дер-
жавного бюро розслідувань».

12 січня 2018 р. затверджено кошторис на 2018 рік у сумі 651 567 300, 00 
грн. З них:

—  оплата праці 464 894 900 грн. та нарахування на оплату праці  
102 276 900 грн.;

— оплата послуг (крім комунальних) 18 394 00 грн.;
— оплата комунальних послуг 4 201 500 грн.;
— видатки на відрядження 600 000 грн.;
—  видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

15 600 000 грн.;
—  капітальні видатки 45 600 000 грн. (капітальний ремонт 20 000 000 грн., 

придбання обладнання довгострокового користування 25 600 000 грн.).
З січня по березень 2018 року загальна сума витрачених коштів становила 

1 504 273,35 грн., а саме: оплата праці – 1 255 776,64 грн.; нарахування з опла-
ти праці 248 496,71 грн.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 21 лютого 2018 р. № 117-р 
Київ

Про зміну складу делегації Уряду України 
для участі у переговорах з делегаціями 
Урядів інших держав щодо підготовки 

проектів міжнародних договорів України  
про уникнення подвійного оподаткування  

та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи і майно  

та внесення змін до діючих міжнародних 
договорів України про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податків на доходи  
і майно

На часткову зміну абзацу першого пункту 1 розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 11 вересня 2013 р. № 711 — із змінами, внесеними розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 610, затверди-
ти новий склад делегації Уряду України для участі у переговорах з делегаціями 
Урядів інших держав щодо підготовки проектів міжнародних договорів України 
про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухилен-
ням стосовно податків на доходи і майно та внесення змін до діючих міжнарод-
них договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2018 р. № 117-р
СКЛАД 

 делегації Уряду України для участі у переговорах  
з делегаціями Урядів інших держав щодо підготовки проектів  

міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування  
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи  
і майно та внесення змін до діючих міжнародних договорів України  

про уникнення подвійного оподаткування та запобігання  
податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно

ОВЧАРЕНКО 
Віктор Петрович

— заступник директора департаменту податкової 
політики — начальник управління прямих по-
датків Мінфіну, глава делегації

ПАЛАМАР  
Людмила Олександрівна

— начальник відділу міжнародного оподаткування 
та імплементації міжнародних договорів депар-
таменту податкової політики Мінфіну, заступ-
ник глави делегації

ГОРЄВА 
Надія Миколаївна

— начальник відділу міжнародного оподаткування 
управління комплексного аналізу Офісу вели-
ких платників податків ДФС

ГРЕЧУШКІНА 
Інна Андріївна

— головний спеціаліст відділу правової експерти-
зи міжнародних договорів управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжна-
родного співробітництва департаменту міжна-
родного права Мін’юсту

РЕБКО 
Ірина Юріївна

— начальник відділу податкового співробітництва 
управління міжнародних зв’язків департаменту 
організації роботи Служби ДФС

СУРКОВА  
Наталя Володимирівна

— головний спеціаліст відділу міжнародного опо-
даткування та імплементації міжнародних до-
говорів департаменту податкової політики Мін-
фіну

ЧЕПЛЕНКО  
Ірина Владиславівна

— заступник начальника відділу податкового спів-
робітництва управління міжнародних зв’язків 
департаменту організації роботи Служби ДФС

ЯРЕМА 
Петро Васильович

— головний спеціаліст відділу міжнародного опо-
даткування та імплементації міжнародних до-
говорів департаменту податкової політики Мін-
фіну

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 142-р 
Київ

Про проведення експерименту  
щодо здійснення прикордонного та митного 

контролю в електропоїздах «Інтерсіті+»
1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно продо-

вження проведення до 31 грудня 2018 р. експерименту щодо здійснення при-
кордонного та митного контролю в електропоїздах «Інтерсіті+» сполученням 
«Київ — Львів — Перемишль» під час їх руху між станціями Львів і Мостись-
ка-2 та у зворотному напрямку (далі — експеримент).

2. Міністерству інфраструктури:
за погодженням з Державною фіскальною службою та Адміністрацією Дер-

жавної прикордонної служби затвердити порядок проведення експерименту;
подати до 20 січня 2019 р. Кабінету Міністрів України звіт про результати 

проведення експерименту;
за результатами проведення експерименту подати пропозиції щодо можли-

вості здійснення прикордонного та митного контролю в електропоїздах «Інтер-
сіті+» на постійній основі.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних 
умов), споживчого кредитування позичальників АТ «УкрСиббанк» з 
можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговування карт-
кових (поточних) рахунків, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр»,  
№ 105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями 
(надалі — Правила) наступних змін, а саме:

1. Викласти термін «Законодавство з принципом екстратериторіаль-
ності»  в наступній редакції:

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» —  норматив-
но правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а та-
кож розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, 
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України та/
або на території Франції та/або на території країн присутності компаній 
BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, роз-
міщено на сайті  www.my.ukrsibbank.com.), політики та правила Групи 
BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження норматив-
но-правових актів, вказаних в цьому визначенні»;

2. Викласти термін «Ліміт кредитування/ліміт овердрафту» Розділу 
«Спеціальні терміни, що використовуються в Розділі ІІ» Правил в на-
ступній редакції:

«Ліміт кредитування/ліміт овердрафту» — гранично дозволена су-
ма заборгованості Позичальником перед Банком за загальною сумою 
встановленого ліміту кредитування  (ліміту овердрафту) згідно умов 
Договору з урахуванням умов щодо «доступного ліміту використання 
«Кредитної картки». При цьому під терміном «овердрафт» розумієть-
ся короткостроковий кредит, що надається Позичальнику понад зали-
шок його коштів на Картковому рахунку в Банку в межах заздалегідь 
обумовленої суми (ліміт кредитування/ліміт овердрафту) шляхом здій-
снення платежів з Карткового рахунку Позичальника; 

3. Замінити всюди по тексту Правил термін «система Star24» термі-
ном «система UKRSIB online».

4. Викласти п. 2.4.1. Правил в наступній редакції:
«2.4.1. Забороняється:
• розпорядження Предметом застави — транспортним засобом (на-

ступна застава, передача Предмета застави — транспортного засобу в 
оренду, найм, позичку, лізинг, інше користування тощо) без попере-
дньої письмової згоди Банку;

• переміщати Предмета застави — транспортний засіб на територію 
проведення антитерористичної операції та тимчасово окуповану тери-
торію України та за межі території України;

• а також експлуатація Предмета застави — транспортного засобу з 
порушенням встановлених правил експлуатації та руху, експлуатація не 
за призначенням.»

5. Викласти п. 3.4.2. Правил в наступній редакції:
 «3.4.2. Протягом строку дії Договору:
• у разі оформлення забезпечення — за вимогою Банку надавати ма-

теріали щодо  перевірки забезпечення кредиту, контролю за його ці-
льовим використанням та погашенням, а у разі передачі в забезпечення 
виконання зобов’язань за Договором транспортного засобу — не рід-
ше одного разу на рік або за вимогою Банку допускати до огляду Пред-
мета застави транспортного засобу представників Банку; 

• письмово повідомити Банк про зміну будь-яких даних щодо особи 
Позичальника, а саме: паспортних даних, фактичної адреси проживан-
ня, адреси для листування, даних щодо місця реєстрації, номеру робо-
чого, домашнього телефону, місця роботи; та повідомити Банк про ви-
никнення будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на виконан-
ня Позичальником зобов’язань за Договором, в триденний строк з мо-
менту виникнення таких змін і в цей же строк надати до Банку відповід-
ні документи, що підтверджують такі зміни; 

• допускати співробітників Банку для проведення перевірок з питань 
цільового використання кредиту, а у разі несвоєчасних виплат за Дого-
вором — з питань фінансового стану Позичальника, аналізу його пла-
тоспроможності;

• не передавати без попередньої письмової згоди Банку в заставу 
майно, що є Предметом застави, згідно умов Договору, що забезпечує 
виконання зобов’язань Позичальника за Договором, за зобов’язаннями 
перед іншими кредиторами; 

• не надавати поруки щодо забезпечення зобов’язань інших юридич-
них та фізичних осіб без попередньої письмової згоди Банку;

• належним чином виконувати умови Договору та вимоги Банку що-
до реалізації останнім своїх прав.»

6. Викласти п. 3.4.5. Правил в наступній редакції:
«3.4.5.  Не пізніше дати укладення Договору, за яким у заставу пе-

редається майно з метою забезпечення виконання зобов’язань Пози-
чальника за Договором, у разі оформлення забезпечення, застрахува-
ти Предмет застави на користь Банку в узгодженій з Банком страховій 
компанії на строк не менше одного календарного року. 

Позичальник також зобов’язується не пізніше дати закінчення до-
говору страхування майна — Предмета застави здійснювати подаль-
ше щорічне страхування Предмета застави на користь Банку в узгодже-
ній з Банком страховій компанії строком не менше, ніж на один кален-
дарний рік, при цьому:

• такий договір страхування Предмета застави має набрати чиннос-
ті не пізніше дати припинення строку дії попереднього договору стра-
хування Предмета застави, з метою забезпечення безперервного, про-
тягом строку дії Договору, страхового захисту за договором страхуван-
ня Предмета застави;

• загальний строк страхування Предмета застави, в будь-якому ви-
падку, повинен дорівнювати строку дії Договору, за яким у заставу пе-
редається майно з метою забезпечення виконання зобов’язань Пози-
чальника за цим Договором. 

Договір страхування Предмета застави має передбачати:
• страхування Предмета застави від настання таких страхових ризи-

ків: на випадок пошкодження, втрати або знищення майна; та 
• виплату суми страхового відшкодування в розмірі не менше суми 

заборгованості Позичальника за Договором.» 
7. До пункту 9.1.2. Розділу ІІ Правил додати абзац 2 наступного змісту:
«З дати виведення з експлуатації системи Star 24 дистанційне об-

слуговування Позичальників здійснюється системою UKRSIB online на 
умовах, викладених у цих Правилах.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього 
повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 05.04.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 05.04.2018 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту        С. М. Панов

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суд-
дя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається Кремінським 
районним судом Луганської області в судове засідання у зазначеному криміналь-
ному провадженні, яке відбудеться 12 квітня 2018 року об 11.30 годині в залі су-
дових засідань Кремінського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Кремінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неяв-
ки обвинуваченого кримінальне провадження буде розглядатися за його відсут-
ності в порядку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 
КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 
року народження, який проживає за адресою: Луганська область, м. Антра-
цит, вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607\10933\17, 1-кп\425\152\18, на підставі обвинувального акта відносно Цихи-
селі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 13 квітня 2018 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Визволителів, 75-а/64, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/613/18, 1-кп/425/220/18, на підставі обвинувального акта відносно Задираки 
В.М. за ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В.М. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 12 квітня 2018 року о 15 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/9015/17 стосовно Чайкіна Дмитра Сергійовича, 30.09.1979 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Чайкін Д. С. зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Радянська, 64/38.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Чайкіна Дмитра Сергійовича у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 10 квітня 2018 року о 09.30 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді 
Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

До суду як обвинувачені викликаються: Сергеєнкова Ірина Анатоліїв-
на, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Центральна, 141/1, 
смт Біловодськ, Біловодський район, Луганська область, та Пронько Юрій 
Олександрович, 02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: 
вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біловодський район, Луганська область, 
у підготовче судове засідання в об’єднаному кримінальному провадженні 
за ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначено на 13 годину 00 хвилин 16 квітня 
2018 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 30,  
смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені вважаються повідомлени-
ми про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 
25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбу-
деться 10 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 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 роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області пе-

ребуває кримінальне провадження № 426/2695/18 відносно Череміскі-
на О. М., 27.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Череміс-
кін О. М. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає в судове засідання, яке відбудеться 11 
квітня 2018 року о 10.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий  
суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М., Половинка В. О.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті повідомляє, що роз-
гляд апеляційної скарги прокурора Регана Ю.А. на вирок Селидівсько-
го міського суду Донецької області від 12 червня 2017 року у кримі-
нальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42015050000000629 
від 09.11.2015 року за ч. 1 ст. 2583 КК України щодо Якубовського Еду-
арда Миколайовича, 16 вересня 1959 року народження, який меш-
кає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80, призначений на 26 квітня 
2018 року о 13.00 годині.

Обвинуваченого Якубовського Е. М. просимо з’явитися в судове за-
сідання на зазначену дату за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя  Д. О. Круподеря

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Акімова Олега Костянтиновича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Акімова Олега Костян-
тиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 квітня 2018 року о 10.15 го-
дині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Обухова Максима Аркадійовича як обвинуваченого у судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/1534/17-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Обухова Максима 
Аркадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 квітня 2018 року об 
11.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Бондаренко Олену Миколаївну як обвинувачену в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Бондаренко Олени Ми-
колаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 квітня 2018 року о 10.30 го-
дині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Козенка Сергія Павловича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/14255/17-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Козенка Сергія Павловича 
за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 квітня 2018 
року о 14.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Кулінченка Володимира Васильовича як обвинуваченого в 
судове засідання по кримінальній справі № 433/226/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Кулінченка Воло-
димира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13 квітня 2018 ро-
ку о 12.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 

викликає Агеєва Андрія Євгеновича як обвинуваченого в судове засі-

дання по кримінальній справі № 426/11233/17-к за обвинувальним ак-

том у кримінальному провадженні стосовно Агеєва Андрія Євгенови-

ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 квітня 2018 року о 14.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Камінського Івана Олексійовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/14378/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Камінського Івана 
Олексійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13 квітня 2018 року об 
11.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Цемкала Сергія Олександровича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 433/297/18 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Цемкала Сергія Олексан-
дровича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України на 13 квітня 2018 ро-
ку о 12.00 годині.

Суддя О. М. Попова

Кремінський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-
кає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених у судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 414/1899/15-к, провадження № 1-кп/414/7/2018 стосовно Назарен-
ко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 10 квітня 2018 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя С. М. Акулов

Кремінський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чу-

ба Сергія Михайловича як обвинуваченого у судове засідання в кримі-

нальному провадженні №420/963/17, провадження №1-кп/414/27/2018 

стосовно Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК 

України, яке відбудеться 13 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя С. М. Акулов
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +12  +17 Черкаська +3  +8 +12  +17
Житомирська +3    +8 +12  +17 Кіровоградська +3  +8 +12  +17
Чернігівська +2    +7 +12  +17 Полтавська +2  +7 +12  +17
Сумська +2    +7 +11  +16 Дніпропетровська +3  +8 +13  +18
Закарпатська +5  +10 +9  +14 Одеська +3  +8 +13  +18
Рівненська +5  +10 +9  +14 Миколаївська +3  +8 +15  +20
Львівська +5  +10 +8  +13 Херсонська +3  +8 +15  +20
Івано-Франківська +4    +9 +9  +14 Запорізька +3  +8 +13  +18
Волинська +5  +10 +8  +13 Харківська +2  +7 +12  +17
Хмельницька +4    +9 +11  +16 Донецька +3  +8 +13  +18
Чернівецька +4    +9 +11  +16 Луганська +1  +6 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +9  +14 Крим +3  +8 +15  +20
Вінницька +4    +9 +12  +17 Київ +6  +8 +14  +16
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Школярі стануть 
суддями

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЛАНИ. Незабаром на базі Господарського суду Сумської об-
ласті запрацює «Суддівська школа» для школярів. Про це повідо-
мила прес-служба установи з посиланням на суддю Юлію Дже-
пу. За її словами, суд — одна з найважливіших інституцій циві-
лізованого суспільства, місце, куди звертаються за справедливіс-
тю і відновленням прав. Пострадянські традиції сформували ореол 
закритості та неприступності судових установ, тож завдання про-
світницької діяльності, і в тому числі майбутньої школи, — сприя-
ти утвердженню поваги до суду, де має панувати справедливість.

Учнями суддівської школи можуть стати діти віком від 8 до 16 
років. Заняття проходитимуть в інтерактивних формах, квес-
тах, медійних лекціях тощо.

На Херсонщині 
відбувся чемпіонат 
із мотокросу

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. В Олешках Херсонської області пройшов I етап чем-
піонату України з мотокросу, де у безкомпромісній боротьбі 
змагалися 250 найкращих спортсменів України. Надзвичайний 
драйв і море незабутніх вражень жителям Херсонщини, гостям 
змагань, уболівальникам з усієї України та з-за кордону дару-
вали спортсмени, демонструючи свою майстерність. 

Півтора кілометра зі складними трамплінами в Олешківських 
пісках — одна з найскладніших трас в країні, де сильні вітри 
зносять мотоцикли. Тут перемагають не найдорожчі сталеві ко-
ні, а стратегії. Ці змагання в Олешках проводять уже втретє, це 
невід’ємна частина мотоциклетного спорту України. Захід відві-
дали понад чотири тисячі вболівальників. 

Змагання вже стали складовою спортивного туризму області. 
Для гостей організовано сценічний майданчик, де проводили уро-
чисті заходи та шоу. Відбулися й виставка-продаж мото- та ве-
лотехніки, фестиваль вуличної їжі. Після змагань переможців ви-
значили в усіх класах мотокросу, але попереду у спортсменів ще 
п’ять етапів, а найкращі боротимуться на чемпіонаті Європи.

Харків’яни — серед лауреатів конкурсу 
юних піаністів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НАЙКРАЩІ. Відбулося на-
городження переможців XIII 
Міжнародного конкурсу юних 
піаністів Володимира Край-
нєва, який проходив у Хар-
кові за підтримки Харківської 
міської ради.

Нинішнього року за звання 
найкращих змагалися 56 му-
зикантів з України, Франції, 
США, Канади, Австрії, Литви, 
Грузії, Австралії, Казахстану, 
Румунії та ін. Харків предста-
вили піаністи музичної школи-
інтернату, дитячих музичних 
шкіл №№9, 12, 15, ліцею мис-
тецтв і Харківського музично-

го училища ім. Б.Н. Лятошин-
ського.

Голова журі конкурсу, піа-
ніст, віце-президент Європей-
ської асоціації музичних кон-
курсів для юнацтва (EMCY) 
Юстас Дваріонас із Литви від-
значив високий рівень органі-
зації та проведення цього тра-
диційного заходу, який щоро-
ку перетворюється на справ-
жнє свято класичної музики, 
та розповів, що в обов’язковій 
програмі для виконання були 
твори двох композиторів — 
Клода Дебюссі та Петра Чай-
ковського.

За його словами, у мо-
лодшій віковій групі не бу-
ла присуджена перша пре-

мія, тільки друга і три тре-
тіх, а у старшій — одна пер-
ша премія, дві другі й дві 
треті. Кращими юними ви-
конавцями було визнано 
музикантів з Австралії, Ка-
нади, Литви і кількох регіо-
нів України — Харківської, 
Сумської, Одеської, Черні-
вецької областей та Києва. 
Звання лауреатів отримали 
харків’янки Дарина Санніко-
ва, Марія Чуприна та Марія 
Кургузова. Дипломи та спе-
ціальні призи від спонсорів 
їм вручили члени журі, до 
якого, крім українських му-
зикантів, увійшли професо-
ри музичних академій з Лон-
дона та Праги.

«Журі було дуже вражене, 
роздало багато призів учас-
никам, які всі вони заслужи-
ли тією прекрасною грою, яку 
ми почули. Тут кожна дитина 
талановита по-своєму. Дуже 
добре виступили учасниці, які 
навчаються у школі Персел у 
Великій Британії, діти з різ-
них регіонів України виступи-
ли дуже цікаво і професійно», 
— розповів Юстас Д варіонас.

Він також повідомив, що 
для наступного конкурсу, 
який запланований на бере-
зень 2020 року, журі обра-
ло для обов’язкової програми 
твори двох інших класиків — 
Роберта Шумана та Фридери-
ка Шопена.

У Рівному «Писанковий сад» 
розквітнув у чистий четвер

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Третій рік по-
спіль 35 велетенських писа-
нок утворюють у Рівному «Пи-
санковий сад». Писанки, кож-
на з яких не менш як 1,5 ме-
тра заввишки, створили учні 

дитячої художньої та загаль-
ноосвітніх шкіл. Вони унікаль-
ні не лише за розмірами, а й 
за технікою розпису: їх роз-
малювали родини Героїв Не-
бесної Сотні, сім’ї загиблих на 
сході України, студенти і ко-
жен охочий. Ось так і зали-
шилася у великодніх симво-

лах часточка душі малої Аш-
хен Арутюнян, тато якої заги-
нув на Майдані в Києві, і мами 
першого рівнянина, який по-
клав життя за Україну, Ната-
лії Волошиної.

Писанки успішно перези-
мували в художній школі, їх 
реставрують та підфарбову-

ють. Тепер усі охочі зможуть 
насолодитися алеєю писа-
нок у парку на Лебединці та 
сфотографуватися тут. До 
слова, дерева в центрі Рівно-
го теж уже традиційно роз-
квітнуть писанками: їх виго-
товляють випускники рівнен-
ських шкіл. 

В очікуванні Великодня
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. На Закарпатті самі розмальовують 
писанки і вчать цього інших

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті готу-
ються до Великодніх 

свят і початківці, й май-
стри писанкарства. У чет-
вер Народну площу в об-
ласному центрі прикраси-
ли художні роботи учнів 
загальноосвітніх, мис-
тецьких шкіл і студій. Ви-
твори, розписані учасни-
ками конкурсу «Воскрес-
ни, писанко!» в різних 
техніках, розвішані на де-
ревах по периметру цен-
тральної площі Ужгорода. 
Про своє бажання узяти 
участь в конкурсі заяви-
ли 57 учасників, і всі вже 
отримали схвалення від-
бірної комісії.

Педагоги та учні на-
вчальних закладів, які 
знаються на цьому виді 
народного мистецтва, про-
тягом святкових днів да-
ватимуть майстер-класи 
й ділитимуться досвідом 
зі створення символу Ве-
ликодня. Кожен гість мо-
же спробувати самостійно 
розписати писанку.

У четвер в атріумі бу-
дівлі облдержадміністра-
ції розгорнулась експози-
ція великодніх рушників, 
автори яких — освітяни та 
їхні вихованці. Представи-
ли й виставку фотографій 
на теми Великодня. 

А в райцентрі Іршава 
Великодню присвятили 
мистецьку олімпіаду. Во-
на тут відбувається вже 
вп’я  те. Півсотні дітей ви-

готовляли писанки у різ-
них техніках: традицій-
ній — шкрябанки, мотан-
ки, мальованки, і сучасних 
— квілінгу та випалюван-

ня. У підсумку визначать 
найкращі писанки за сти-
лістикою, оригінальністю, 
манерою виконання і наго-
родять переможців.

На центральній площі Ужгорода виставили яскраві писанки,  
зроблені початківцями і досвідченими майстрами


