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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОСТАП СЕМЕРАК:
«Місія України — стати 

настільки заможною  
та незалежною,  

щоб жоден сусід ніколи  
й думки не мав нам 

погрожувати». 

10 років торговельної 
дипломатії

СОТ. Учора виповнилося 10 років з часу набуття Україною 
повноправного членства у Світовій організації торгівлі. «Для 
України набуття членства в СОТ стало важливим і системним 
чинником забезпечення подальшого розвитку держави, нада-
ло поштовху структурним змінам в економіці, зокрема шля-
хом адаптації її законодавства до світових правил», — вважає 
перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і 
торгівлі Степан Кубів.

Членство  в СОТ дало старт переговорам щодо укладен-
ня угод про вільну торгівлю з основними країнами та ринка-
ми у фокусі для України, що визначені Експортною стратегі-
єю, зокрема з ЄС, Канадою, Туреччиною та Ізраїлем, переко-
нана торговий представник України Наталія Микольська. Ак-
тивна позиція в організації сприяє зростанню нашого експорту, 
забезпеченню послідовної протидії торговельній агресії з бо-
ку Російської Федерації, повідомляє прес-служба Мінеконом-
розвитку. Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 
2020 року та Експортна стратегія на 2017—2021 роки й надалі 
сприятимуть диверсифікації експортних можливостей країни. 

300 млн грн
спрямував уряд на придбання  

квартир для сімей воїнів АТО і ООС

ГЕОПОЛІТИКА. Керченський міст не врятує півострів  
від ізоляції і стане у пригоді російським окупантам,  
коли вони тікатимуть із нашого Криму

Міністр екології та природних ресурсів  
про нашу найкращу відповідь на агресію 
та анексію з боку РФ
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Указ Президента України «Про підтримку розвитку системи 
спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь 
в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

Як не зіпсувати 
враження від 
мундіалю-2018? 
Дивитися ігри 
по телевізору

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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«Махінацій із житлом більше не допустимо»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду констатує, що зміна принципу фінансування 
програми закупівлі помешкань для сімей учасників бойових дій дала результат 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідання уряду Пре-
м’єр-міністр Володимир Грой-

сман розпочав із позитивної нови-
ни: «Оприлюднений Держстатом 
показник зростання економіки 3,1% 

за підсумками першого кварталу 
цього року — добра ознака, яка від-
повідає ключовому принципу робо-
ти уряду: реінвестувати все, що за-
робляє економіка, в добробут грома-
дян, нові дороги, забезпечення вій-
ська». Проте він переконаний, що 
для України такий показник недо-

статній і для подальшого зростання 
економіки на 5 і більше відсотків по-
трібні інвестиції, залученням яких 
опікується уряд. Володимир Грой-
сман додав, що вже нині в Украї-
ні будують понад 50 виробництв, 
які в середньостроковій перспекти-
ві додадуть робочих місць і сприя-

тимуть запровадженню нових під-
ходів у підготовку кадрів. «Потріб-
но готувати якісні кваліфіковані ка-
дри. Уже в деяких регіонах відчува-
ється кадровий голод», — підкрес-
лив Прем’єр. Він нагадав, що, згід-
но з планом уряду, до кінця року се-
редня зарплата в державі станови-

тиме не менш як 10 тисяч гривень. 
Прем’єр розраховує, що парламен-
тарії наступного тижня узаконять 
антикорупційний суд, що стане не 
просто потужним антикорупційним 
кроком, а й вагомим сигналом 
для українського суспільства і 
міжнародної спільноти. 

Міст у нікуди
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ДОКУМЕНТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 травня 2018 р. № 366

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, 

які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими 
організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних 

коштів у 2018 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

Доповнити перелік розділами такого змісту:
«Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання

Міжнародна 
непатентована 

назва лікарського 
засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість 

з урахуванням 
обсягу 

фінансування
Алглюкозидаза 
альфа

порошок для 
приготування концентрату 
для розчину для інфузій

50 мг 546 42

Агалсидаза бета —»— 35 мг 187 130
Нітизинон тверді капсули 2 мг 840 840
Нітизинон —»— 5 мг 1319 1228
Нітизинон —»— 10 мг 1355 1355
Сапроптерину 
дигідрохлорид

таблетки 100 мг 6176 4680

Медикаменти та медичні вироби для хворих  
у до- та післяопераційний період з трансплантації

Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна 
непатентована 

назва лікарського 
засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування
Такролімус таблетки, капсули 0,5 мг 196 452 153 392
Такролімус таблетки 

пролонгованої дії, 
капсули  
пролонгованої дії

0,5 мг 137 548 117 630

Такролімус таблетки, капсули 1 мг 496 966 446 731
Такролімус таблетки 

пролонгованої дії, 
капсули  
пролонгованої дії

1 мг 412 197 368 028

Такролімус —»— 3 мг 34 849 34 149
Такролімус таблетки, капсули 5 мг 63 763 47 488
Такролімус таблетки 

пролонгованої дії, 
капсули  
пролонгованої дії

5 мг 37 819 26 123

Циклоспорин таблетки, капсули 25 мг 246 643 193 884
Циклоспорин —»— 50 мг 345 404 289 336
Циклоспорин —»— 100 мг 96 034 90 893
Мікофенолова 
кислота та її 
солі (натрію 
мікофенолат)

—»— 180 мг 1 200 168 1 181 831

Мофетіла 
мікофенолат

—»— 250 мг 467 295 430 663

Базиліксімаб ампули, флакони, 
шприц-тюбик

20 мг 130 96

Еверолімус таблетки, капсули 0,75 мг 26 970 26 517
Імуноглобулін 
проти тимоцитів 
кролячий

ампули, флакони, 
шприц-тюбик

25 мг 487 270

Азатіоприн таблетки, капсули 50 мг 20 500 14 314
Валганцикловір —»— 450 мг 44 881 30 610

Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування
Діагностичні набори для визначення 
концентрації циклоспорину А

наборів 28 17

Діагностичні набори для визначення 
концентрації такролімусу

наборів 33 19

Витратні матеріали для гемодіалізу у 
хворих, які готуються до трансплантації 
(комплект для діалізу з діалізатором, 
кровопровідними магістралями та 
комплектом фістульних голок):
діалізатор площею 1,3—1,6 кв. метра до 
апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент)

комплектів 2979 300

діалізатор площею 1,7—2,0 кв.метра до 
апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент)

—»— 5819 514

діалізатор площею 1,7—2,0 кв. метра до 
апаратів типу Gambro Innova (або еквівалент)

—»— 30 30

Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
Міжнародна 

непатентована 
назва лікарського 

засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням обсягу 
фінансування

Ботулінічний 
токсин типу А

порошок для 
приготування 
розчину для ін’єкцій

500 ОД 1 013 586

Ботулінічний 
токсин типу А

—»— 100 ОД 193 163

Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз
Міжнародна 

непатентована назва 
лікарського засобу

Форма 
випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна кількість 
з урахуванням 

обсягу фінансування
Інтерферон бета 1-b ампули, 

флакони, 
шприци

9 600 000 
МО (0,3 мг)

90 907 24 400

Інтерферон бета 1-а ампули, 
флакони, 
шприци

6 000 000 
МО (30 мкг)

38 895 13 665

Інтерферон бета 1-а —»— 12 000 000 
МО (44 мкг)

48 188 6 562

Глатирамеру ацетат —»— 40 мг 151 732 32 247
Глатирамеру ацетат —»— 20 мг 75 117 5 236
Метилпреднізолон —»— 1000 мг 19 364 7 928

Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру

Орієнтовний 
обсяг потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® 
FIXA-CREP 12 см х 4 м, або еквівалент

1 бинт 62 033 13 607

Засіб для відкритих ран, стерильний 
Mepilex® Lite 20 х 50 см, або еквівалент

1 пов’язка 81 371 17 497

Засіб для відкритих ран, стерильний 
Mepilex® Transfer 20 х 50 см, або еквівалент

—»— 32 458 6795

Засіб для відкритих ран, стерильний 
Mepitel® 10 х 18 см, або еквівалент

1 сітка 21 611 4795

Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE 
10 м, або еквівалент

1 бинт 994 203

Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN 
LINE 10 м, або еквівалент

—»— 1475 333

Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE 
10 м, або еквівалент

—»— 1830 421

Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ YELLOW 
Line 10 м, або еквівалент

—»— 744 183

Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE 
LINE 10 м, або еквівалент

—»— 708 160

Серветки з нетканного матеріалу Mesoft, 
стерильні, 10 х 10 см (2 штуки) № 150 
штук, або еквівалент

1 коробка 
(150 шт.)

4250 939

Бинт еластичний фіксуючий BATIST® 
FIXA-CREP 4 см х 4 м, або еквівалент

1 бинт 42 558 12 036

Бинт еластичний фіксуючий BATIST® 
FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент

—»— 49 010 14 796

Бинт еластичний фіксуючий BATIST® 
FIXA-CREP, 8 см х 4 м або еквівалент

—»— 66 357 13 917

Бинт еластичний фіксуючий BATIST® 
FIXA-CREP, 10 см х 4 м або еквівалент

—»— 62 599 12 702

Медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз

Міжнародна 
непатентована 

назва лікарського 
засобу

Форма випуску Дозування

Орієнтовний 
обсяг 

потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування
Дорназа Альфа розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл в 

ампулах
110 992 94 424

Панкреатин мікрогранули в 
кишковорозчинній 
оболонці

в одній капсулі  
10000 ОД

2544 2544

Панкреатин мінімікросфери в 
кишковорозчинній 
оболонці

в одній капсулі  
10000 ОД

265 014 244 629

Панкреатин —»— в одній капсулі 
25000 ОД

418 703 389 324

Колістиметат 
натрію

порошок для розчину 
для ін’єкцій, інфузій або 
інгаляцій у флаконах

2 млн. МО 25 054 18 362

Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, 
вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром

Назва медичного виробу Одиниця 
виміру

Орієнтовний 
обсяг потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна кількість 
з урахуванням 

обсягу фінансування
Тест-набір для скринінгу 
новонароджених на фенілкетонурію 
в зразках крові, висушених на 
фільтрувальному папері

наборів 107 107

Тест-набір для скринінгу 
новонароджених на вроджений 
гіпотиреоз в зразках крові, висушених 
на фільтрувальному папері

—»— 114 114

Тест-набір для скринінгу 
новонароджених на муковісцидоз 
в зразках крові, висушених на 
фільтрувальному папері

—»— 187 187

Тест-набір для скринінгу 
новонароджених на адреногенітальний 
синдром в зразках крові, висушених на 
фільтрувальному папері

—»— 201 200

Набір для визначення найбільш 
розповсюджених мутацій в гені CFTR 
методом LIPA

—»— 26 26

Паперові тест-бланки для забору крові 
новонароджених

штук 75 228 75 148

Планшети імунологічні з U-образним 
дном

—»— 1871 1855

Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати  
та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих

Препарати для лікування онкологічних хворих

Міжнародна 
непатентована назва 
лікарського засобу

Форма випуску Дозування
Орієнтовний 

обсяг потреби,  
100 відсотків

Орієнтовна 
кількість з 

урахуванням 
обсягу 

фінансування
Бікалутамід таблетки, капсули, 

драже
50 мг 434 709 265 376

Бікалутамід —»— 150 мг 112 442 64 094
Блеоміцин ампули, флакони, 

шприци
15 мг 12 991 6463

Вінкристин ампули, флакони, 
шприци

1 мг 11 053 6556

Вінорельбін —»— 50 мг 11 715 5280
Гемцитабін —»— 200 мг 63 840 17 027
Гемцитабін —»— 1000 мг 119 141 22 353
Гозерелін —»— 10,8 мг 15 687 7582
Дакарбазин —»— 200 мг 22 105 15 646
Доксорубіцин —»— 50 мг 57 950 28 272
Доцетаксел —»— 80 мг 25 036 11 502
Доцетаксел —»— 20 мг 19 654 10 127
Екземестан таблетки, капсули, 

драже
25 мг 412 966 263 529

Етопозид ампули, флакони, 
шприци

100 мг 27 790 14 173

Іринотекан —»— 100 мг 23 050 11 359
Капецитабін таблетки, капсули, 

драже
150 мг 348 801 161 101

Капецитабін —»— 500 мг 1 696 340 684 844
Кислота  
золедронова

ампули, флакони, 
шприци

4 мг 38 358 23 718

Летрозол таблетки, капсули, 
драже

2,5 мг 386 811 273 645

Метотрексат ампули, флакони, 
шприци

50 мг 42 615 17 748

Мітоксантрон —»— 20 мг 2700 1188
Оксаліплатин —»— 50 мг 20 223 9 209
Оксаліплатин —»— 100 мг 21 524 14 234
Паклітаксел —»— 100 мг 44 926 26 206
Топотекан —»— 4 мг 4255 1373
Трастузумаб ампули, флакони, 

шприци
150 мг 49 651 13 322

Трипторелін —»— 11,25 мг 12 325 8467
Філграстим —»— 48 млн. МО 32 620 17 121
Флуороурацил —»— 500 мг 183 849 140 980
Циклофосфамід —»— 200 мг 59 709 47 512
Циклофосфамід —»— 500 мг 90 690 42 909
Цисплатин —»— 50 мг 34 197 25 086
Цисплатин —»— 100 мг 44 488 23 378
Метотрексат —»— 1000 мг 831 200
Паклітаксел —»— 30 мг 32 949 15 658
Доксорубіцин —»— 100 мг 30 121 13 570
Іринотекан —»— 300 мг 10 551 7043
Кальцію фолінат —»— 100 мг 87 755 47 321
Кальцію фолінат —»— 50 мг 21 786 11 786
Карбоплатин —»— 150 мг 29 102 9917
Карбоплатин —»— 450 мг 19 652 14 364
Епірубіцин —»— 50 мг 18 952 10 720
Епірубіцин —»— 10 мг 19 775 6822
Анастрозол таблетки, капсули, 

драже
1мг 248 820 155 920

Іфосфамід ампули, флакони, 
шприци

1000 мг 13 824 4683

Інтерферон альфа-2b —»— 3 млн МО 42 378 16 054
Радіофармацевтичні 
препарати 
Натрію йодид  
Na-131I для ін’єкцій

розчин  
для ін’єкцій

4000 МБк 331 162

Радіофармацевтичні 
препарати  
Натрію йодид  
Na131I ПОЛАТОМ

капсули тверді 4000 МБк 1000 633

Радіофармацевтичні 
препарати 
Samarium (153Sm) 
lexidronam 
Самарій 153Sm 
оксабіфор

розчин  
для ін’єкцій

2000 МБк  
у флаконах 

об’ємом  
10 мл

110 42

Радіофармацевтичні 
препарати 
Technetium (99mTc) 
pertechnetate 
Полтехнет

генератор 
радіонуклідів 
(шляхом елюації з 
генератора 99mTc 
одержують розчин 
у флаконі)

15000 МБк 129 76

Тореміфен таблетки, капсули, 
драже

60 мг 280 812 209 482

Лейпрорелін ампули, флакони, 
шприци

45 мг 2749 994

Тамоксифен таблетки, капсули, 
драже

20 мг 292 804 210 840

Месна ампули, флакони, 
шприци

400 мг 27 556 16 139».
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Повідомлення про виплату дивідендів за привілейованими акціями 
Банку за 2017 рік 

10.05.2018 року Наглядова рада Банку (Протокол № НР-1/2 від 10.05.2018 р.) прийня-
ла рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями Банку за 2017 рік, вiдповiдно до якого: 

строк нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 24 травня 2018 
року;

строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 01 липня 2018 року. 
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями, — 30 сiчня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Спосте-
режної ради Банку (Протокол № СР-1/3 вiд 18.01.2018 р.).

Виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку буде здійснено через де-
позитарну систему України, а саме шляхом перерахування дивідендів на грошовий ра-
хунок Центрального депозитарію України, відкритий в Розрахунковому центрі з обслу-
говування договорів на фінансових ринках для зарахування на грошові рахунки депо-
зитарних установ для подальшого переказу депозитарними установами на рахунки де-
понентів-акціонерів або сплати депонентам- акціонерам іншим способом, передбаче-
ним договором.

Правління
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: трикімнатна квартира, за-
гальною площею 153,5 кв.м., житлова площа 74,1 кв.м., від 31.10.2009 р., серія та но-
мер бланка САC719558, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вулиця Коваля, буд. 
65-А, кв. 74, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслугову-
вання Донецької міської ради, на підставі рішення виконкому Донецької міської ради від 
21.10.2009 р., № 374/21, видано начальником головного управління М.В. Баранецьким  
на ім’я Бова Олександр Анатолійович, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Бистрякову Діану Святославівну, 25.05.1973 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, 
м. Феодосія), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, яке від-
будеться 22 травня 2018 року о 17 год. 10 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням суд-
ді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

 30 червня 2018 року о 17 год. 00 хв.  відбудуться позачергові  
Загальні Збори членів  Гаражного кооперативу «СПРИНТЕР» (код  
ЄДРПОУ   32939559) та членів Відокремленого структурно-
го підрозділу «СПРИНТЕР – ЛЮКС» (код ЄДРПОУ  38982201), 
який входить до  складу ГК «СПРИНТЕР». 

Збори відбудуться у приміщенні за адресою: м. Маріуполь, 
вул. Київська, буд. 1 « А». 

Довідки  щодо порядку денного  можна отримати за тел. 
097-852-5478. Пропозиції щодо включення до порядку ден-
ного додаткових питань від членів кооперативу приймаються 
шляхом надання їх у письмовому вигляді голові кооперативу та 
шляхом направлення пропозицій на електрону адресу коопера-
тиву sprintermariypol@gmail.com.

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL23254- F11GL23263
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 13.06.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37361-asset-sell-id-168115

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:  

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G23280- F11G23285
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки, житлова та не-

житлова нерухомість), основні засоби.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

30.05.2018; 08.06.2018; 19.06.2018; 27.06.2018;
10.07.2018; 19.07.2018; 30.07.2018; 08.08.2018; 
17.08.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37339-asset-sell-id-167996
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Дніпровський районний суд м. Києва викликає Бі-
лоус Марину Олександрівну як обвинувачену на 12 
год. 35 хв. 29 травня 2018 року у справі за обвину-
ваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції ЗУ № 1183-VII від 08.04.2014 року 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя М. Г. Сазонова

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Мінаєва Віталія Вікторовича як обвинуваченого на 
17 год. 00 хв. 29 травня 2018 року у справі за обви-
нуваченням Мінаєва Віталія Вікторовича, 27.12.1973 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції ЗУ № 1183-VІI від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

В провадженні Галицького районного суду  
м. Львова (колегія суддів у складі головуючого суд-
ді В. В. Стрельбицького, суддів І. Р. Волоско, В. Є. Рад-
ченко) знаходиться кримінальне провадження про 
обвинувачення Литовченка Олександра Леонідови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 
06.06.2018 року о 14.00 годині.

Попереджаємо Литовченка Олександра Леонідо-
вича, 08.11.1976 року народження, зареєстровано-
го за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. 
Красна, буд. 73, що у випадку вашої неявки в судо-
ве засідання на вищевказані дату та час, справу бу-
де розглянуто у вашій відсутності на підставі наявних 
доказів у матеріалах справи.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Лу-
кашева Ігоря Михайловича як обвинуваченого на 16 
год. 30 хв. 29 травня 2018 року у справі за обвину-
ваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (в редакції ЗУ № 1183-VII від 08.04.2014 року 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської обл. 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Гри-
бунова Миколу Миколайовича, 18.10.1965 року народжен-
ня, уродженця міста Зоринськ Перевальського району Лу-
ганської області, який зареєстрований за адресою: міс-
то Кипуче (колишній Артемівськ) по вулиці 9 травня, буд. 5  
кв. 33 Перевальського району Луганської області, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2018 року о 
14 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського місь-
крайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Грибунова М. М. у судове 
засідання, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя С. Кунцьо

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Гаврилюка Ігоря Івановича як обвинуваченого на 16 
год. 40 хв. 29 травня 2018 року у справі за обвинува-
ченням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року 
народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (в редакції ЗУ № 1183-VІI від 08.04.2014 року «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України») 
за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

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

Суддя М. Г. Сазонова

Дзержинський  міський суд Донецької області (розташований 
за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальні провадження за обвинуваченням:

1) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Мезенцева В. В. (зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м.Донецьк, вул. Цусимська, 73/6)  викли-
кається на 29.05.2018 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.;

2) Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Голо-
ва І. Д. (зареєстрована м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54) викли-
кається на 29.05.2018 року на 10-00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

3) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає 
за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 
29.05.2018 року на 13-30 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

4) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року наро-
дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. (знятий з реєстрацій-
ного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська об-
ласть, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викли-
кається на 30.05.2018 року на 09-00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

5) Крюченка Миколи Валентиновича, 24.12.1976 року наро-
дження,  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Крюченко Микола Валентинович, 24.12.1976 
року народження (зареєстрований  за адресою: м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 151/17),  викликається на 29.05.2018 року на 14-30 
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обви-
нувачений вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том.

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) доводить до відома, що у зв’язку із не 

усуненням надрокористувачами причин зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, роз-
глянуто питання щодо подальшої дії цих дозволів.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиня-
ється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у 
разі незгоди користувачів — у судовому порядку.

Враховуючи викладене, просимо зазначених надрокористувачів надати до Держгеонадр України в 
15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно зі спе-
ціальними дозволами на користування надрами, відповідно до Переліку:

Перелік надрокористувачів
1. ПП «Дармін» (дозвіл № 3318 від 19.12.2003),
2. ПВП «Гірник-95» (дозвіл № 5204 від 27.10.2010), 
3. ТОВ «Торез-шанс» (дозвіл № 4044 від 04.10.2006), 
4. ТОВ «Шахта «Рассвет-1» (дозвіл № 4982 від 11.06.2009), 
5. ТОВ «Соціальне відродження Донбасу» (дозвіл № 3408 від 02.09.2004), 
6. ДП «Шахта  «Моспінська» (дозвіл № 3680 від 09.12.2005), 
7.  ДП  «Донецька вугільна енергетична компанія» (дозвіл №№ 3671, 3677, 3678, 3679, 3681 від 09.12.2005, 

№№ 4401, 4402 від 28.09.2007, № 4606 від 18.12.2007), 
8. ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія «Патріот» (дозвіл № 4306 від 19.07.2007), 
9. ТОВ «Нові проекти» (дозвіл № 5462 від 19.01.2012).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі — Держгеонадра)    від 26.04.2018 № 138 влас-

никам спеціальних дозволів на користування надрами (перелік додається) надано термін до 01.07.2018 для 
усунення порушень особливих умов в частині сплати рентних платежів за користування надрами. 

У встановлений термін необхідно надати до Держгеонадр довідку з Державної фіскальної служби Украї-
ни щодо відсутності заборгованості. У разі ненадання інформації у визначений термін Держгеонадрами бу-
де розглянуто питання щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами.

 Перелік надрокористувачів
1. ДП «Первомайськвугілля» (дозвіл № 3252 від 16.10.2003, № 3191 від 02.10.2003), 
2. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (дозвіл № 3735 від 09.12.2005), 
3. Лисичанське КСП «Лисичанськводоканал» (дозвіл № 2999 від 12.05.2003), 
4. Кремінське ВУВКГ (дозвіл № 2138 від 21.02.2000, № 3088 від 11.08.2003),
5. ДП «ВК «Краснолиманська» (дозвіл № 4403 від 28.09.2007), 
6. ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (дозвіл № 4793 від 01.12.2008), 
7. ТОВ «Угледобича» (дозвіл № 5041 від 12.11.2009),
8.  ТОВ «Ексіменерго» паливно-енергетична компанія (дозвіл № 3226 від 09.10.2003, № 4111  

від 14.11.2006), 
9.  ТДВ «Орендне підприємство шахтоуправління «Благовіщенське» (дозвіл № 4782 від 18.11.2008,  

№ 4820 від 16.12.2008), 
10. ТОВ «Донпромбізнес» (дозвіл № 3018 від 02.07.2003, № 3373 від 29.07.2004), 
11. КП «Рубіжанське ВУВКГ» (дозвіл № 5961 від 14.07.2014, № 5325 від 13.01.2011), 
12. ПАТ  «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (дозвіл № 2490 від 13.06.2001), 
13. КП Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго» (дозвіл № 5985 від 02.10.2014),
14.  ДП «Слов’янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» ЗАТ ЛОЗ профспілок України  

«Укрпрофоздоровниця» (дозвіл № 5788 від 06.06.2013, № 4937 від 05.03.2009), 
15. ТОВ «Шахта 1-6» (дозвіл № 5836 від 30.08.2013), 
16. ДП «Шахтарськантрацит» (дозвіл №№ 3177, 3180 від 02.10.2003, № 4838 від 26.12.2008).

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Комісаренка Сергія Володимировича, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимиро-
вич викликається на 29 травня 2018 року о 08.45 го-
дині до Орджонікідзевського районного суду міста 
Маріуполя Донецької області для участі в розгляді 
справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Фенога Сергій Васильович, 

29.10.1980 року народження,  зареєстрований за 
адресою: Донецька область,  м. Донецьк, вул.  Віль-
нюська, буд. 11, кв. 61, на підставі  ст. ст. 133, 135, 
136, КПК України Вам необхідно з’явитися в період 
часу з 09 год. 00 хв. до 14 год 00 хвилин  21 травня 
2018 року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  
старшого слідчого в ОВС Лиманюка О. П. за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітек-
тора Нільсена, 33, для проведення слідчих (процесу-
альних) дій за Вашою участю, ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження, отримання об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування  при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному проваджен-
ні  №22018050000000055, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 02 квітня 2018 року за 
ознаками   кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття 
на виклик або ухилення від явки на виклик настають 
наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

У провадженні Рівненського міського суду Рівнен-
ської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1 ) перебуває 
кримінальне провадження №12014120000000196 (номер 
провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про об-
винувачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області 
Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича 
Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина Укра-
їни, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рів-
ненської області, без визначеного місця реєстрації та 
проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська 
область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 18-А у су-
дові засідання, які визначені судом та призначені до су-
дового розгляду на такі дати: 17 травня 2018 року о 09 
год. 00 хв., 21 травня 2018 року о 09 год. 00 хв., 29 трав-
ня 2018 року об 11 год. 00 хв. та відбудуться в приміщен-
ні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) 
у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11,12 КПК України, та здійснити 
спеціальне судове розслідування.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 29 травня 2018 року о 12.45 годині, до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріупо-
ля Донецької області для участі в розгляді справи  
по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22018050000000012 
від 17 січня 2018 року за обвинуваченням Лезкано Ярос-
лава Леопольдовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Лезкано Яросла-
ва Леопольдовича в підготовче судове засідання на 28 
травня 2018 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Жовківський районний суд Львівської області ви-
кликає Беген Ігоря Івановича в судове засідання як 
обвинуваченого, яке відбудеться 05.06.2018 року о 
12.00 год. в приміщенні Жовківського районного су-
ду Львівської області, яке знаходиться у м. Жовкві на 
вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя Мікула В. Є., каб. № 8). Бу-
де розглядатись кримінальна справа № 462/5460/17 
щодо обвинуваченого Беген Ігоря Івановича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 365 КК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа № 242/3056/15-к) за обвинуваченням Ду-
зенка Олександра Вікторовича, 12 березня 1981 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 березня 1981 року народження, що мешкає за 
останньою відомою адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 5/104, викликається 
на 15 червня 2018 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабі-
нет № 3, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню. 

Суддя А. О. Кошля

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кримі-
нальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Андрія Олексійовича, 05 лис-
топада 1982 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 368 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове засідання на 25 трав-
ня 2018 року о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 01.06.2018 р. об 11.00 год. та 05.06.2018 
р. о 09.00 год. розглядає кримінальну справу 
за обвинуваченням Мостового Сергія Олексан-
дровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка обви-
нуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Тараканкової Ірини Михайлівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру 5, кім. 315), для участі у розгляді спра-
ви: Тараканкова Ірина Михайлівна, 11.10.1971 р.н. (яка зареєстрована та мешкає: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Робоча, 1-б) на 25 травня 2018 року о 09 годи-
ні 00 хвилин. Явка в судове засідання обов’язкова.

Суддя Л. А. Радченко

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Генічесь-
кий р-н, Херсонська обл.), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК Украї-
ни, в судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2018 року о 14 год. 15 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду  

м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-

не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Втрачений судновий 
реєстраційний документ 

«Свідоцтво про мінімальний склад 
екіпажу», зареєстрований 

в державному судновому реєстрі Іллі-
чівського МРП (№222 від 22.07.2014 р. — 

21.01.2018 р.) на судно «ПОЛЮС-1», 
яке належить ТОВ «ОДВ-ПОЛЮС»,  

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +20  +25
Житомирська +8  +13 +17  +22
Чернігівська +10  +15 +20  +25
Сумська +10  +15 +20  +25
Закарпатська +7  +12 +17  +22
Рівненська +7  +12 +14  +19
Львівська +7  +12 +14  +19
Івано-Франківська +7  +12 +14  +19
Волинська +7  +12 +14  +19
Хмельницька +7  +12 +15  +20
Чернівецька +7  +12 +15  +20
Тернопільська +7  +12 +14  +19
Вінницька +10  +15 +20  +25

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +20  +25
Кіровоградська +10  +15 +20  +25
Полтавська +10  +15 +20  +25
Дніпропетровська +10  +15 +20  +25
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +11  +16 +21  +26
Херсонська +11  +16 +21  +26
Запорізька +11  +16 +21  +26
Харківська +10  +15 +21  +26
Донецька +11  +16 +21  +26
Луганська +11  +16 +21  +26
Крим +11  +16 +21  +26
Київ +12  +14 +21  +23

Укргiдрометцентр
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Депутати у вишиванках 
встановили рекорд
ТРАДИЦІЇ. У Тернополі відбувся ювілейний фестиваль 
національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Вишиті рушники, сер-
ветки, блузки, сороч-

ки, костюми й навіть гер-
би різних міст. Розмаїт-
тя барв, візерунків, ви-
шивальних технік. Кажу-
чи рядком поетеси з Тер-
нопілля Ганни Костів-Гус-
ки, «це вишиття для ме-
не, мов бальзам». І не ли-
ше для мене, а й усіх, хто 
два дні відвідував фести-
валь «Цвіт вишиванки». 
Його вдесяте організува-
ли в Тернополі. І головне 
завдання свята — популя-
ризувати національну ви-
шивку і вбрання. 

Передусім пропагува-
ти українську вишиван-
ку взялися депутати усіх 
рівнів. І вирішили навіть 
встановити рекорд. Зафік-
сувати його приїхала ке-
рівник Національного ре-
єстру рекордів Лана Вє-
трова. Каже, що це має бу-
ти унікальний результат, 
адже вперше фіксують та-
ку номінацію. 

І ось народні обранці ви-
шикувалися на сходах бі-
ля будівлі облдержадмі-
ністрації та облради на 
тлі величезної вишивки. 
З’ясувалося, що, крім де-
путатів з Тернопільщини, 
до них приєдналися коле-
ги із Львівщини, Київщи-
ни, Черкащини. Загалом їх 
нарахували 350. Ця цифра 
й визначила рекорд у номі-
нації «Найбільша кількість 
депутатів усіх рівнів у ви-
шиванках на одній локації». 

Лана Вєтрова вважає, 
що домоглися цього показ-
ника не лише заради ре-
корду. Ця акція має наба-
гато глибший зміст: депу-
тати від різних політичних 
сил об’єднуються навколо 
наших прадавніх україн-
ських символів, серед яких 

вишиванка, демонструю-
чи національно-політичне 
згуртування, бо в усіх нас 
одна мета і мрія: єдина й 
неподільна Україна.

Патріотичним можн а на-
звати й конкурс на най-
кращий вишитий герб 
України, області, район у, 
міста, селища чи сел а. У 
ньому не було рівних учням 
Тернопільської ЗОШ №29, 
які втілили проект «Герб 
Тернопільщини у вишивці». 

Представили 17 виши-
тих гербів райцентрів об-
ласті й міста Тернопо-
ля. Учитель трудового на-
вчання цієї школи Світла-

на Коник розповідає: перш 
ніж узятися за масштабну 
роботу, вивчили гераль-
дику, трактування герба 
кожного міста, підбирали 
кольорову гаму. На уроках 
трудового навчання у шко-
лі дівчата вивчають усі ви-
ди рукоділля, про кулі-
нарію теж не забувають. 
Але вишивання для них — 
щось особливе, сакраль-
не, самобутнє. Тож ще ві-
сім років тому вишили ма-
пу Тернопільської області. 
Згодом реалізували твор-
чий задум «Герб Терно-
пільщини у вишивці». Те-
пер учні прагнуть оздоби-

ти інтер’єр свого навчаль-
ного закладу, тож узяли-
ся за проект «Квіти Терно-
пільщини у вишивці». 

Ще одна переможни-
ця фестивального конкур-
су — Ганна Слівінська, лі-
карка, народна майстри-
ня. Вона вишила серію ро-
біт «Наша історія — без-
цінний скарб». І почала з 
Державного герба Украї-
ни. Потім із-під її умілих 
рук з’явилися герби Тер-
нополя (один вишила глад-
дю, інший — бісером) та об-
ласті. Пані Ганна створила 
вишиті портрети багатьох 
великих українців. Пра-
цюючи над портретом Бай-
ди-Вишневецького, не мо-
гла не вишити герба князів 
Вишневецьких. Її авторські 
роботи гідно оцінили члени 
журі конкурсу й учасники 
ювілейного фестивалю.

Подією стало також 
представлення міжнарод-
ного вишитого рушника єд-
нання «Цвіт вишиванки». 
Його довжина — 12,5 ме-
тра. На полотні мають забу-
яти вишивки із традицій-
ними орнаментами всіх об-
ластей України й Автоном-
ної Республіки Крим. А ще 
вишиватимуть цей руш-
ник у 25 країнах, де ком-
пактно проживають укра-
їнці. Майстрині з Тернопіл-
ля вишили на ньому ембле-
му фестивалю «Цвіт виши-
ванки», з’явилися й орна-
менти вишивальниць з Іва-
но-Франківської області, а 
також з Канади, Польщі й 
Німеччини. Тепер естафе-
ту прийняв Канів на Чер-
кащині. І рушник до Шев-
ченкового краю повезла 
вишивальниця, учасниця 
багатьох творчих проектів 
Віра Носенко. 

Нинішнє свято було на-
повнене ще багатьма інши-
ми заходами. Діяли вистав-
ка майстрів народних ху-
дожніх промислів, майстер-
класи, відбулося спецпога-
шення конверта, присвя-
ченого ювілею фестивалю. 
Барвистими, яскравими, як 
вишиванка, були численні 
виступи художніх колекти-
вів і виконавців Тернополя 
та області. 

Чигирин 
оборонявся 
до останнього 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. На таємниче поховання позаторік випадково на-
трапили місцеві жителі, прокладаючи водогін. На ділянці два 
на півтора метра у п’ять шарів — сотні черепів і жодної кістки 
скелета. Історики зараховують цю могилу до козацької доби 
середини ХVІІ століття. 

Нещодавно археологічна експедиція Національного істо-
рико-культурного заповідника «Чигирин» та Інституту архео-
логії НАН України завершила дослідження масового похо-
вання на Замковій горі в гетьманській столиці Чигирині ни-
ні Черкаської області. Продовжуючи дослідження, розпоча-
ті торік, археологи зняли нижні шари скупчення кісток. Сан-
тиметр за сантиметром вони зчищали землю з уже пожовті-
лих останків. 

Основна частина історичної знахідки — людські черепи. 
Інших кісток обмаль. На значній кількості останків просте-
жуються сліди рубаних ран від холодної зброї. Окремі по-
шкодження в ділянці потилиці, нижніх щелеп, а також сліди 
зрубів на шийних хребцях — яскраві ознаки обезголовлення.

З огляду на історичний контекст науковці висувають при-
пущення, що яма з відрубаними головами із Замкової го-
ри пов’язана з чигиринськими походами 1677—1678 років, 
коли османська армія осаджувала і зрештою здобула цита-
дель, яку обороняли українські козацькі війська та російська 
залога.

Замкова гора — одна з найвищих точок стародавнього 
Чигирина. Нині тут, як і 400 років тому, височить Бастіон До-
рошенка. Його нещодавно реконструювали. Саме він під час 
кривавого турецького походу тих років став останнім фор-
постом захисників міста. 

З історичних джерел добре відомий турецький військовий 
звичай стинати голови вбитим ворогам. За відрубані голо-
ви отримували й винагороду, підтверджуючи свої бойові тро-
феї. Отже, комплекс можна розглядати як санітарне захоро-
нення останків воїнів — захисників Чигирина, що загинули і 
їх обезголовили в бою.

На місці, де знайшли останки, розташовувався табір ту-
рецького війська. За масштабністю це поховання щонаймен-
ше трьох сотень осіб — безпрецедентна в Україні історич-
на знахідка. 

Представлення міжнародного вишитого рушника єднання «Цвіт вишиванки»

Вишиті герби райцентрів Тернопільщини та Тернополя 
демонструє вчитель трудового навчання ЗОШ №29 
Світлана Коник

Депутати усіх рівнів вийшли на рекорд


