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Коли від швидкості 
залежить життя

ДОРОГИ І ТРИВОГИ. «Урядовий кур’єр» дізнавався, в якому стані  
під’їзні шляхи до лікарень у різних регіонах країни

Президент України про важливість політики  
відкритих дверей Північноатлантичного альянсу 

Абітурієнти почали 
подавати заяви до вишів

ВСТУПНА КАМПАНІЯ. Учора розпочався прийом заяв на 
вступ до вищих навчальних закладів на здобуття освітнього 
ступеня бакалавра, молодшого спеціаліста на базі 11 класів, 
а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринар-
ного спрямування. Як повідомляє прес-служба Міністерства 
освіти і науки, про це йшлося під час прес-конференції  за 
участю гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорос-
лих МОН Олега Шарова та директора ДП «Інфоресурс» Окса-
ни Бєлік.

Згідно з інформацією відомства, більшість вступників по-
дають заяви в електронному вигляді через особисті кабіне-
ти, яких уже зареєстровано понад 123 тисячі й подано майже 
42 тисячі заяв. Найбільше — до КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім.  
І. Франка, Київської та Львівської політехніки, ХНУ ім. В.Н. Ка-
разіна, ДНУ ім. Олеся Гончара.

Оксана Бєлік закликала вступників не поспішати подавати 
заяви в перші дні — це вони зможуть зробити до 18-ї години 
26 липня. А до 18-00 25 липня буде відкрито можливість для 
реєстрації електронних кабінетів.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

100,0%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у червні 

2018 року порівняно з травнем

«Що сильнішою 
буде Україна, то  
в більшій безпеці 

почуватиметься 
кожен 

громадянин  
країн НАТО».

МОЗ спростило форму декларації  
з лікарем

РЕФОРМА. Міністерство 
охорони здоров’я внесло змі-
ни до форми підписання де-
кларації між пацієнтом і ліка-
рем первинної медичної допо-
моги. Про це повідомляє прес-
служба відомства. 

Згідно з наказом №1023 
про внесення змін до порядку 
вибору лікаря, у новій декла-
рації не треба вказувати адре-
су реєстрації пацієнта, оскіль-
ки громадянин підбирає ліка-
ря незалежно від місця про-
писки. Крім того, лікар або ре-
єстратор уже не повинні виго-
товляти і зберігати копії доку-
ментів, які надає пацієнт.  Під 
час підписання декларації ви 
повинні лише пред’явити доку-
мент, що посвідчує вашу осо-
бу, і документ про присвоєння 
реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків. 

Лікар тепер має зберігати ли-
ше один примірник декларації. 
Другий примірник, як і раніше, 
залишається в пацієнта.

До 1 січня 2020 року подо-
вжили термін чинності декла-
рацій про вибір лікаря, які були 
підписані до 23 березня 2018 
року, тобто до початку націо-
нальної кампанії з вибору лі-
карів. До цього часу пацієнти 
можуть подати нову деклара-
цію, яку можуть підписати під 
час найближчого візиту до 
свого лікаря. Щодо деклара-
цій, укладених після 23 берез-
ня 2018 року, то кінцевого тер-
міну чинності вони не мають і 
переукладати їх не потрібно.

Держава може гарантува-
ти надання повного пакета по-
слуг первинної медичної допо-
моги, лише якщо ви підписали 
декларацію про вибір лікаря. 

Проте, як повідомляє МОЗ, як-
що ви цього поки що не зроби-
ли, але ваше здоров’я рапто-
во погіршилося і ви, за лікар-
ською термінологією, перебу-
ваєте у невідкладному стані, 
то маєте право на безперерв-
ну та безоплатну первинну ме-
дичну допомогу в державних і 
комунальних закладах охоро-
ни здоров’я. Невідкладні ста-
ни супроводжуються такими 
симптомами:  раптове підви-
щенням температури  з каш-
лем, нежитем, болем у горлі; 
головний біль із запаморочен-
ням; біль у попереку та сугло-
бах; підвищення артеріально-
го тиску; больовий синдром в 
онкологічних хворих. До невід-
кладних станів належать та-
кож алкогольний та наркотич-
ний синдроми і загострення 
хронічних захворювань.

Професійний погляд на приватизацію
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

ЗУСТРІЧ. Міністр Кабіне-
ту Міністрів, голова Міжвідом-
чої робочої групи з питань при-
ватизації Олександр Саєнко зу-
стрівся із представниками про-
відних інвестиційних, аудитор-
ських компаній, які планують за-
лучити як радників до «великої 
приватизації».

У зустрічі взяли участь в.о. 
міністра фінансів Оксана Мар-
карова, перший заступник мі-
ністра економічного розви-
тку і торгівлі Максим Нефьо-
дов, в.о. голови Фонду держав-
ного майна Віталій Трубаров, 
представники Morgan Stanley, 
PwC, Deloitte, KPMG, E&Y, ICU, 
Concorde Capital, Dragon Capital 
та інших.

«Від радників очікуємо гло-
бального і професійного погля-
ду на приватизацію, бачення 

розв’язання проблем заборго-
ваності підприємств, її реструк-
туризації, враховуючи їхній до-
свід і експертизу. Це дасть нам 
належну якість рішень та змогу 
підготувати оптимальні варіан-
ти продажу об’єктів», — сказав 
Олександр Саєнко.

Він наголосив, що привати-
зацію слід вибудувати так, щоб 
сприяти приходу стратегічних ін-
весторів, які принесуть нові тех-
нології, запропонують власне ба-
чення розширення виробництва, 
створення додаткових робочих 
місць. Це потребує того, щоб під-
готовка й проведення привати-
заційних конкурсів були прозо-
рими й ефективними.

«Почнемо з підбору радни-
ків на перших шести об’єктах, і 
незабаром — другу хвилю кон-
курсів з підбору радників на всіх 
об’єктах, перелік яких затвер-
див уряд. Упевнений, що най-
кращі спеціалісти допоможуть 

нам у цьому процесі, й ми про-
ведемо приватизацію за най-
кращими світовими зразками 
з максимальним економічним 
ефектом», — підкреслив Мі-
ністр Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що у травні 2018 
року Кабінет Міністрів затвер-
див перелік об’єктів великої при-
ватизації державної власнос-
ті на 2018 рік. Уже 24 червня 
Фонд державного майна оголо-
сив конкурси з підбору радни-
ків для підготовки до приватиза-
ції та продажу пакетів акцій ПАТ 
«Одеський припортовий завод», 
ПрАТ «Президент-Готель», ПАТ 
«Об’єднана гірничо-хімічна ком-
панія», ПрАТ «Індар» та держав-
них підприємств «Вугільна ком-
панія «Краснолиманська» та 
«Завод «Електроважмаш».

Конкурси відбуватимуться у 
Фонді держмайна у два етапи 
щодо кожного об’єкта з 26 по  
31 липня.

Під’їзди до станцій швидкої допомоги у Тернополі не витримують критики
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Тіткова Сергія 
Яковича, 15 березня 1952 року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, на підготовче судове засідання, яке відбудеться 
23 липня 2018 року о 12.30 годині в приміщенні суду за адресою: місто Київ, ву-
лиця Севастопольська, 7/13, зал судових засідань № 6. Явка до суду обов’язкова! 
При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

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

Суддя Л. К. Леонтюк

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Писаренко 
Є. С. на підставі ст. 63 Закону України «Про нотаріат» та наявності спадкової 
справи, заведеної після смерті 6 грудня 2016 року ЛИСЕНКА МИКОЛИ ПАВ-
ЛОВИЧА, 1939 року народження, який на момент смерті був зареєстрова-
ний у місті Одесі та який прийняв, але не оформив спадщину після смерті 10 
жовтня 1998 року своєї матері ЛИСЕНКО НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ, 1912 року на-
родження, яка на момент смерті була зареєстрована у місті Одесі, викликає 
спадкоємця МОЛУ ОЛЬГУ САВВІВНУ.

Звертатися протягом 30 днів з моменту публікації оголошення до нота-
ріальної контори за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 41, тел. 
(048) 785-17-03.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реаліза-
ції бокситів, масла моторного М-8В, чаю чорного байхового листового. 

Аукціон відбудеться 6 серпня 2018 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:  

Горошко І. Я. (235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87), Топко Т. В.  
(234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 
офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Колібрі КМ-450Д», № --, 

з реєстраційним бортовим номером 

ДНІ-2752-К, судновласник Бовін В. Ю., 

вважати недійсними.

Втрачені суднові реєстраційні документи 

на судно «Крим», № н/в, 

з реєстраційним бортовим номером 

ДНП-2019-К, судновласник Фіщук С. М., 

вважати недійсними.

Суднові реєстраційні документи 
на судно «Sea Ray 240 DA», № SERR 
15321708, з реєстраційним бортовим 
номером ИНГА (INGA), судновласник  

Патлажан Олександр Ісумарович, 
вважати недійсними.

Козачун Таїсія Семенівна та Козачун 
Степан Вікторович, ви запрошуєтесь до 
Третьої Дніпровської державної нотарі-
альної контори у строк до 13.08.2018 ро-
ку за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча,  
22-а, з питання оформлення спадщини 
після Паєс Неллі Сергіївни, яка померла 
28.11.2017 року.

Судновий білет на роз’їзний катер Т-64  

з номером С-296, який належить 

ПАТ «КССРЗ», вважати недійсним

 у зв’язку з його втратою.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Барченка Рома-
на Андрійовича, 29.08.1982 року народження, уро-
дженця с. Велика Яблунівка Смілянського району 
Черкаської обл., зареєстрований: с. Велика Яблунів-
ка, вул. Першотравнева, буд. 66 Смілянського райо-
ну Черкаської обл., фактично проживає за адресою:  
с. Велика Яблунівка, вул. Першотравнева, буд. 66, 
Смілянський район Черкаської обл.

Судове засідання відбудеться 17 липня 2018 року 
о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя B. Л. Калашник

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільсько-
го районного нотаріального округу Запорізької об-
ласті (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2 
Гуляйпільського району Запорізької області) запро-
шує Буряка Петра Петровича прибути до нотаріуса 
в строк до 13.08.2018 року для прийняття спадщи-
ни на майно померлої Буряк Марії Дмитрівни. У ви-
падку неявки на вказаний строк, свідоцтво про право 
на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчас-
но прийняли спадщину.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Фурмана Олега 
Олександровича, 23.02.1972 року народження, уро-
дженця с. Заліське Тальнівського району Черкаської 
області, зареєстрованого за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 10 серпня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, зала судових засідань №236.

Суддя І. О. Мельник

Петрашівська сільська рада Володарського ра-
йону Київської області повідомляє про порушен-
ня справи про визнання спадщини відумерлою піс-
ля смерті громадянки Савицької Степаниди Василів-
ни. Залишилося спадкове майно у вигляді земельної 
частки (паю), що знаходиться на території Петрашів-
ської сільської ради.

Спадкоємці Савицької С. В. мають у місячний тер-
мін з дня публікації оголошення звернутися до Пе-
трашівської сільської ради з питання переоформлен-
ня спадщини. Адреса: Київська обл., Володарський 
р-н, с. Петрашівка, вулиця Шевченка, 24. Телефон: 
0 (4569) 5-75-48.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання як обвинуваченого Шушунова Віктора Павловича, 
30.07.1968 року народження, уродженця смт Цибулів Мо-
настирищенського району Черкаської обл., зареєстрований: 
смт Цибулів, вул. Бурди, буд. 80, Монастирищенський район 
Черкаської обл., фактично проживає за адресою: вул. Куй-
бишева, буд. 227, кв. 43, м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 19 липня 2018 року о 09 
год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя B. Л. Калашник

В провадженні судді Малиновського районного суду  
м. Одеси Кузьменко H. Л. перебуває кримінальне провад-
ження за обвинуваченням Чаркіна Олександра Дмитрови-
ча. Малиновським районним судом м. Одеси здійснюється 
виклик обвинуваченого Чаркіна О. Д. для участі в підготов-
чому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 521/5543/18, 1-кп/521/748/18 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, 
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 с. 366 КК України, яке 
відбудеться об 11 годині 30 хвилин 27 липня 2018 року в за-
лі судових засідань Малиновського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бондаренко Костянтин Ігорович, 24.04.1993 
року народження, громадянин України, місце реєстрації: Одесь-
ка область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Молодіж-
на, 13, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 6 серпня 2018 року об 11.00 годині до при-
міщення Біляївського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, буд. 1, каб. № 13.

У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя Буран В. М.

Я, Гахов Олександр Сергі-
йович, повідомляю про скли-
кання позачергових загаль-
них зборів членів Обслуго-
вуючого Кооперативу «База 
відпочинку для дітей «Грін-
філд 2012» (код ЄДРПОУ 
38315349), що відбудуться 
8 серпня 2018 року об 11.00 
год. за адресою: місто Київ, 
вул. Старик, буд. 3.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 липня 2018 р. № 535 
Київ

Про затвердження Порядку добровільного 
страхування відповідальності керівників  

та членів наглядових рад державних 
унітарних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 
50 відсотків акцій (часток) належать державі

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок добровільного страхування відповідальності керівників 
та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських 
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) нале-
жать державі, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 4 липня 2018 р. № 535

ПОРЯДОК 
добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових 

рад державних унітарних підприємств та господарських товариств,  
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)  

належать державі

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає засади добровільного страхування відповідальнос-

ті керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств (далі 
— підприємство) та господарських товариств, у статутному капіталі яких біль-
ше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — товариство), за збит-
ки, завдані підприємству, товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконан-
ня своїх повноважень.

Дія цього Порядку не поширюється на підприємства, товариства, щодо яких 
прийнято рішення про приватизацію, порушено провадження про банкрутство.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
особа, відповідальність якої застрахована, — керівник, голова колегіального 

виконавчого органу або особа, що здійснює повноваження одноосібного вико-
навчого органу, голова або член наглядової ради підприємства, товариства (да-
лі — керівник та член наглядової ради);

страховик — фінансова установа, яка має право проваджувати страхову ді-
яльність на території України згідно із Законом України «Про страхування», пе-
реможець процедури закупівлі відповідно до положень закону у сфері публіч-
них закупівель;

страхувальник — підприємство, товариство.
3. Відповідальність керівника та члена наглядової ради підприємства, това-

риства за збитки, завдані підприємству, товариству їх діями або бездіяльністю 
під час виконання ними своїх повноважень, може бути застрахована на підставі 
договору добровільного страхування відповідальності керівників та членів на-
глядових рад підприємства, товариства (далі — договір страхування), укладе-
ного з урахуванням вимог цього Порядку.

4. Рішення про укладення договору страхування приймають суб’єкт управ-
ління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить під-
приємство, загальні збори товариства або наглядова рада, якщо це передбаче-
но статутом підприємства, товариства.

Суб’єкт управління об’єктами державної власності, до сфери управління 
якого належить підприємство, загальні збори товариства або наглядова рада, 
якщо це передбачено статутом підприємства, товариства, визначають членів 
наглядової ради, відповідальність яких буде застрахована відповідно до дого-
вору страхування.

5. Суб’єкт управління об’єктами державної власності, до сфери управління 
якого належить підприємство, загальні збори товариства або наглядова рада, 
якщо це передбачено статутом підприємства, товариства, визначають платника 
страхової премії договору страхування та встановлюють максимальний розмір 
витрат на сплату страхової премії за договором страхування.

6. Розміри витрат на сплату страхової премії за договорами страхування 
керівників та членів наглядової ради, рішення про укладення яких прийнято 
суб’єктом управління об’єктами державної власності, до сфери управління яко-
го належить підприємство, загальними зборами товариства або наглядовою 
радою, якщо це передбачено статутом підприємства, товариства, сумарно не 
повинні перевищувати максимального розміру витрат на сплату страхової пре-
мії за договором страхування, визначеного у додатку, у разі, коли договір стра-
хування укладається за рахунок страхувальника.

7. Порядок і строк сплати страхової премії визначаються в договорі стра-
хування.

8. Договір страхування укладається відповідно до правил страхування, які 
розробляються страховиком, з урахуванням особливостей, визначених у цьо-
му Порядку.

Особливості страхування відповідальності 
керівника та члена наглядової ради

9. Предметом договору страхування згідно з цим Порядком є майнові інтер-
еси страхувальника, що не суперечать закону та пов’язані з обов’язком осо-
би, відповідальність якої застрахована, відшкодувати завдані нею збитки стра-
хувальнику внаслідок дій або бездіяльності, під час виконання нею своїх повнова-
жень як керівника або члена наглядової ради у зв’язку з пред’явленням обґрунто-
ваної претензії страхувальником.

Претензії вважаються пред’явленими з моменту отримання письмового повідо-
млення про них страховиком.

10. Страховим ризиком згідно з цим Порядком є вчинення дій або бездіяльність 
особи, відповідальність якої застрахована, під час виконання нею своїх повнова-
жень як керівника або члена наглядової ради підприємства, товариства, внаслідок 
яких можуть бути завдані збитки страхувальнику, а саме:

провадження інвестиційної діяльності, яка призвела до збитків страхувальника;
висловлювання і заяви від імені страхувальника, які негативно вплинули на діло-

ву репутацію страхувальника та призвели до збитків страхувальника;
розголошення службової і конфіденційної інформації та комерційної таємниці, 

що призвело до збитків страхувальника;
укладення від імені страхувальника угод, в тому числі тих, в яких є особиста за-

інтересованість, які призвели до пред’явлення претензій третіми особами та, як на-
слідок, збитків страхувальника;

завдання збитків власникам під час проведення процедур реорганізації та лік-
відації підприємства, товариства та господарських організацій, управління якими 
здійснюють підприємство, товариство;

оприлюднення фінансової звітності, яка містить недостовірну інформацію та 
призвела до збитків страхувальника;

інші дії, що призвели до збитків страхувальника, на підставі яких і виключ-
но у зв’язку з виконанням повноважень як керівника або члена наглядової ради 
пред’являється претензія, що зазначена у договорі страхування.

Зазначений перелік не є остаточним та може бути розширений або уточнений у 
договорі страхування.

11. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник про-
тягом двох робочих днів з моменту, як стало відомо про настання події, звертається 
до страховика із заявою з описом обставин настання страхового випадку, обґрунту-
ванням причин і розрахунком завданих збитків.

Факт настання страхового випадку, а також розмір збитків, які підлягають від-
шкодуванню, підтверджуються судовим рішенням, яке набрало законної сили, або 
іншим способом, передбаченим правилами страхування страховика та договором 
страхування.

За відсутності судового спору між сторонами (досудове врегулювання) страху-
вальник надає страховику всі необхідні документи, що підтверджують факт настан-
ня події і які свідчать про розмір завданих збитків, перелік яких страховик разом із 
страхувальником визначає в кожному конкретному випадку.

Також підлягають відшкодуванню збитки, завдані керівником або членом нагля-
дової ради страхувальнику, які на момент настання страхового випадку не займа-
ють посаду керівника або не є членом наглядової ради, але займали ці посади на 
момент вчинення дій або бездіяльності в період дії договору страхування.

12. Не є страховим випадком такі події:
1) події, ризик настання яких застраховано відповідно до інших обов’язкових 

або добровільних видів страхування;
2) навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована, якщо вони були спря-

мовані на настання страхового випадку, крім дій, пов’язаних з виконанням ними 
громадянського чи службового обов’язку, вчинених у стані необхідної оборони (без 
перевищення її меж) або щодо захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ді-
лової репутації;

3) нараховані підприємству, товариству штрафи, пеня;
4) інші випадки, які визначені за домовленістю сторін у договорі страхування.

Договором страхування можуть бути передбачені також інші підстави для від-
мови у виплаті страхового відшкодування.

13. Договором страхування за згодою сторін може бути передбачена фран-
шиза (частина збитків, що не відшкодовується страховиком), розмір якої не пе-
ревищує 1 відсоток страхової суми.

Страхова сума може встановлюватися як в цілому за договором страхуван-
ня, так і окремо за кожним страховим випадком, групою страхових випадків.

14. Договором страхування може бути передбачено надання страхувальни-
ку розширеного періоду для отримання страхувальником страхового відшко-
дування. Такий період триває один рік від дати закінчення строку дії догово-
ру страхування і застосовується тільки щодо заявлених претензій, що виника-
ють з факту настання страхового випадку, який мав місце протягом строку дії 
договору страхування, про що страхувальник повідомив страховику своєчасно.

Додаток 
до Порядку

ПОКАЗНИКИ 
визначення максимального розміру  витрат на сплату  

страхової премії за договором страхування відповідальності  
керівників та членів наглядових рад державних унітарних  

підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі  
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Чистий річний дохід  
від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг)  

підприємства, товариства,  
тис. гривень, 

 за даними останньої річної  
фінансової звітності / 
загальні доходи банку 

(для банків) за даними останньої 
річної фінансової звітності*,  

тис. гривень

Максимальний розмір витрат 
на сплату страхової премії за договором 

страхування,  
тис. гривень

До 316 000 до 206
Від 316 001 до 949 000 до 548
Від 949 001 до 3 164 000 до 932
Від 3 164 001 до 9 492 000 до 1370
Від 9 492 001 до 31 640 000 до 1822
Від 31 640 001 до 6328

_________
* Показник «загальні доходи банку» розраховується як сума процентних до-

ходів, комісійних доходів, результату від торговельних операцій, інших опера-
ційних доходів та інших доходів без урахування доходів, отриманих від повер-
нення списаних активів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 470-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

1. Виділити Міністерству економічного розвитку і торгівлі для державного 
підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних па-
перів» 54 447,05 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із виготовлен-
ням та персоналізацією бланків паспорта громадянина України та бланків пас-
порта громадянина України для виїзду за кордон, на поворотній основі.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-
зервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством фінансів пе-

релік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у пункті 1 цього 
розпорядження;

подати до 25 грудня 2018 р. Міністерству фінансів та Державній казначей-
ській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпоря-
дженням;

забезпечити повернення до 25 грудня 2018 р. зазначених коштів до держав-
ного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 2018514774)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Любашівської 
площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа розташована в межах Станично-Луганського району Луган-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 333,67 км2; площа знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин по Деркуль-
ській, Любашівській, Мінченківській, Плачидівській структурах обліко-
вують на Державному балансі корисних копалин України, наявні доку-
менти дозвільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Любашів-
ської площі, що видає Держгеонадра України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10 серпня 2018 року о 
13:00 годині у приміщенні готельного комплексу «Мир», Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б. 1.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 182 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них, з 13 липня 2018 р.

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа: Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел. +380674130894. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа: Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 2018514771)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Трьохізбенської 
площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа розташована в межах Слов’яносербського та Станично-Лу-
ганського районів Донецької області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 13 км2; площа знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин по Трьохіз-
бенській площі обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України, наявні документи дозвільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому 
числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим видобу-
ванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Трьохізбенської 
площі, що видає Держгеонадра України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10 серпня 2018 року об 
11:00 годині у приміщенні готельного комплексу «Мир», Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б. 1.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 190 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них, з 13 липня 2018 р.

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа: Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел. +380674130894. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа: Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 2018515783)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Оливинівської 
ділянки Коробочкинсько-Максальської зони.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Оливинівська ділянка Коробочкинсько-Максальської зони розта-
шована в межах Чугуївського, Шевченківського, Куп’янського районів 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 481 км2; ділянка знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси нафти по Оливинівському родовищу та 
ресурси корисних копалин по Сазонівській структурі обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України, наявні документи до-
звільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Оливинів-
ської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає Держгео-
надра України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10 серпня 2018 року о 9:00 
годині у приміщенні готельного комплексу «Мир», Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б. 1.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 188 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них, з 13 липня 2018 р.

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа: Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел. +380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних газів  
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна особа: 
Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +23  +28
Житомирська +11  +16 +20  +25
Чернігівська +12  +17 +23  +28
Сумська +12  +17 +23  +28
Закарпатська +12  +17 +22  +27
Рівненська +10  +15 +18  +23
Львівська +10  +15 +17  +22
Івано-Франківська +10  +15 +17  +22
Волинська +10  +15 +17  +22
Хмельницька +10  +15 +20  +25
Чернівецька +10  +15 +17  +22
Тернопільська +10  +15 +18  +23
Вінницька +12  +17 +21  +26

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +23  +28
Кіровоградська +13  +18 +24  +29
Полтавська +13  +18 +24  +29
Дніпропетровська +15  +20 +25  +30
Одеська +18  +23 +28  +33
Миколаївська +18  +23 +29  +34
Херсонська +18  +23 +29  +34
Запорізька +18  +23 +29  +34
Харківська +15  +20 +28  +33
Донецька +17  +22 +29  +34
Луганська +16  +21 +29  +34
Крим +18  +23 +29  +34
Київ +16  +18 +24  +26

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

КОТИКИ РУЛЯТЬ. В Одесі відкрили пам’ятник коту, що граєть-
ся на планшеті. Комп’ютерну гру спеціально розроблено для котів: 
тварина ловить рибок, які з’являються чи зникають від дотику ла-
пи до екрана. Цей гаджет працює на сонячних батареях і світиться. 

Скульптуру, яка стала черговим арт-об’єктом проекту «Одесь-
кі коти», встановлено на лавці біля інтернет-магазину в провул-
ку Маяковського. Її прототип — кішка Пушинка одеського скуль-
птора Тетяни Штикало, яка виступила ініціатором і автором про-
екту «Одеські коти». За задумом, фігури тварин з’являтимуться 

на різних вулицях Одеси в найнесподіваніших місцях. Уже вста-
новлено кілька котиків: біля Нового ринку, над входом у Музей 
спорту на Деволанівському спуску. А на підвіконні будівлі Все-
світнього клубу одеситів була скульптура сплячого кота Жва-
нецького. Його прототипом став справжній кіт відомого одеси-
та на ім’я Моріс. Проте через два місяці фігуру вкрали. Авто-
ри проекту застерігають крадіїв, що Пушинку, як і Моріса Жва-
нецького, виготовлено не з металу, тому красти скульптуру не-
має сенсу, крім того, за нею встановлено відеоспостереження.
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Чорну ріку 
знову заполонять 
туристи

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКІ АДРЕСИ. До початку 2000-х на Чорній ріці в 
Міжгірському районі на Закарпатті діяв музей лісу і сплаву. В 
його колекції зберігалися експонати, що свідчили, як проходи-
ли лісозаготівельні та деревообробні роботи в краї в давноми-
нулі часи. У цьому місці на території Національного природно-
го парку «Синевир» дивом збереглася унікальна споруда — 
дерев’яна гребля з понад столітньою історією. Вона тривалий 
час залишалася єдиним у Європі й одним із двох у світі інже-
нерно-технічних об’єктів, які давали змогу користуватися річ-
ковим транспортом для лісосплаву — переміщення деревини 
на великі відстані.

Під час катастрофічних паводків 1998 та 2001 років частина 
будівель музею і сама гребля зруйнувалися. Завдяки самовід-
даності працівників більшість експонатів музею від стихії вда-
лося врятувати. 

Однак над музеєм лісу і сплаву на Міжгірщині нависла загро-
за повного забуття, бо у 2008 році тодішня обласна влада всу-
переч закону передала заклад з державної в комунальну влас-
ність. Унікальний комплекс ми могли втратити. 

Нещодавно голова облдержадміністрації Геннадій Мос-
каль під час поїздки в Міжгірський район проінспектував по-
чаток реконструкції му-
зею лісу і сплаву на Чор-
ній ріці. «Підрядна органі-
зація, яка ще торік вигра-
ла тендер на відновлення 
музею, вже завезла важ-
ку техніку й почала пра-
цювати. Водночас триває 
заготівля деревини, не-
обхідної для реконструк-
ції», — зазначив Геннадій 
Москаль після повернен-
ня з поїздки. 

Цей куточок Карпат, ко-
лись популярний серед ту-
ристів, нині без їхньої ува-
ги. Незабаром життя в ньо-
му завирує знову.

Кулінари виборювали кубок Західної України 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧИЯ СТРАВА СМАЧНІШ А? 
У Тернополі впродовж двох 
днів тривало кулінарне свя-
то «Коропфест», яке було на-
сичене конкурсами, майстер-
класами кухарів, музичними 
виступами. Найголовніший 
захід — змагання за кубок 

Західної України серед кулі-
нарів. Звання найкращого ви-
борювали майже 60 кухарів 
і су-шефів із Києва, Львова, 
Одеси, Чернівців, Дніпра, ін-
ших міст країни. Організува-
ли п’ять номінацій — найкра-
ще приготування й подаван-
ня салату, холодної та гарячої 
закусок, супу й основної стра-
ви. На п’я тьох переможців 

цього турніру чекав фіналь-
ний конкурс «Чорна скринь-
ка». У чорний контейнер по-
клали певний набір продуктів, 
з якого й треба було приготу-
вати страву. У підсумку кубок 
дістався львів’янину Михай-
лові Залевському. Як першу 
страву він варив бельгійський 
суп з індика та спаржі з яйцем 
пашот. Основну ж страву зро-

бив із ніжного філе телятини 
з двома видами пюре — з го-
рошку та цвітної капусти і со-
усом. Володар кулінарного 
кубка Західної України тепер 
безкоштовно навчатиметься 
в академії шеф-кухарів у сто-
лиці. Він також позмагається 
в Одесі у розіграші цьогоріч-
ного суперкубка України з ку-
лінарії.

На Миколаївщині затримали ловців креветок
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

БРАКОНЬЄРСТВО. Прикор-
донники виявляють порушників 
прикордонного режиму у вза-
ємодії з іншими правоохорон-
ними органами. На ділянці від-
повідальності підрозділу «Оча-
ків», отримавши попередню ін-

формацію про можливий неза-
конний вилов на березі Чорно-
го моря Миколаївської області, 
прикордонники спільно з поліці-
єю перевірили шпиль Кінбурн-
ської коси. У підсумку право-
охоронці виявили двох грома-
дян України, які за допомогою 
забороненого знаряддя лову 
вже встигли наловити 12 ти-

сяч креветок. За фактом неза-
конного вилову прикордонники 
спрямували повідомлення про 
можливі ознаки кримінального 
правопорушення, передбаче-
ного статтею 249 ККУ. 

Два дні раніше на ділян-
ці підрозділу «Рибаківка» 
прикордонники на узбереж-
жі Березанського лиману та-

кож припинили спробу вило-
ву креветок. На момент вияв-
лення громадянин встиг нало-
вити майже 800 штук. За цим 
фактом на громадянина скла-
ли адміністративний прото-
кол за частиною 4 статті 85 
К УпАП. В обох випадках зна-
ряддя лову та водні біоресур-
си правоохоронці вилучили.

У Краснопіллі вшанували Івана Багряного 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНА СПАДЩИНА. У 
селищі Краснопілля Сумської 
області відкрили меморіаль-
ну дошку на честь видатного 
українського письменника, гро-
мадського діяча лауреата Шев-
ченківської премії Івана Багря-
ного (1906—1963). Саме тут у 
1921—1922 роках майбутній 
автор блискучих романів, пое-
тичних збірок, публіцистичних 
статей студіював науку в Крас-
нопільській художньо-кераміч-

ній школі. Тепер у цьому примі-
щенні розташований гуртожи-
ток Краснопільського ПТУ. 

На урочистості завітали чис-
ленні гості з навколишніх насе-
лених пунктів, що входять до 
складу новоствореної Красно-
пільської ОТГ, письменники, 
представники громадських ор-
ганізацій з Охтирки, Сум, Киє-
ва. За словами селищного го-
лови Юрія Яремчука та голови 
районної ради Віталія Савонен-
ка, ім’я Івана Багряного золоти-
ми літерами вписане в історію 
світової літератури. І якщо ра-

ніше краснопільський період у 
його житті залишався майже 
невідомим, то нині завдяки не-
втомним пошукам літературоз-
навців та науковців ця сторінка 
стає доступною для шануваль-
ників творчості земляка.

Серед тих, хто тривалий 
час працював в архівах Німеч-
чини, США та інших країн, — 
письменник-публіцист випус-
кник Мічиганського універси-
тету славістики (США) доктор 
філософії Українського Віль-
ного Університету (м. Мюнхен) 
Сергій Козак із Києва. Він зі 

столиці привітав краснопільців 
з такою знаковою подією, на-
голосивши, що відтепер неве-
личке селище може пишати-
ся причетністю до постаті Іва-
на Багряного. На черзі — ство-
рення на базі училища меморі-
ального куточка, в якому буде 
зібрано матеріали про пись-
менника. Під час урочистос-
тей заслужений діяч естрад-
ного мистецтва співак і компо-
зитор Мар’ян Пуляк з Охтирки 
виконав пісню «Багряний жов-
тень», присвячену видатному 
уродженцю Сумщини.

ДОВІДКА «УК»

Музей лісу і сплаву демон-
стрував, як жили, якими інстру-
ментами користувалися лісору-
би й бокораші. Найбільший екс-
понат — пліт (зв’язані докупи 
колоди місцеві називають боко-
ром) завжди стояв надворі. Пло-
ти зчіплювали один з одним, за-
гальна їхня довжина могла ся-
гати 200—300 метрів. Керуван-
ня цим транспортом потребува-
ло особливої майстерності, смі-
ливості й мужності.


