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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 липня 2018 року
USD 2622.8045 EUR 3057.6655 RUB 4.2163 / AU 326499.82 AG 4174.19 PT 219791.02 PD 246543.62

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЖОН МАККЕЙН:
«Путін ворог Америки  

не тому, що ми так 
хочемо, а тому, що він 

так вирішив. Він вирішив 
вдертися в Україну 

й анексувати  
Крим».

 Крок до легалізації 
ЄВРОБЛЯХИ. Український парламент ухвалив у першо-

му читанні два законопроекти, які врегульовують розмит-
нення машин з Європи, повідомляє УНІАН. Зокрема, за-
конопроект №8487 вносить зміни до Податкового кодексу 
щодо оподаткування акцизом легкових автомобілів.  До-
кумент пропонує ввести нову модель оподаткування ак-
цизним податком легкових моторних транспортних засо-
бів. Планують встановити базові ставки акцизного подат-
ку для нового легкового транспортного засобу з бензино-
вим двигуном об’ємом 1000 кубічних сантиметрів у розмі-
рі 50 євро за одиницю і для нового легкового транспорт-
ного засобу з дизельним двигуном аналогічного об’єму  
75 євро за одиницю.

Проект закону №8488 вносить зміни до Митного кодексу 
та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспорт-
них засобів на митну територію України. Він дозволяє вво-
дити обмеження на кількість автомобілів, які можна вво-
зити без грошового забезпечення. Зокрема, нерезидент 
зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тим-
часового ввезення лише одне авто.

2,3 млрд євро 
становив аграрний експорт України  

до країн ЄС за п’ять місяців  
цього року

ВОЛЯ АБО!.. Учора політичний бранець Кремля зустрів  
свій 42-й день народження, з них п’ятий — за ґратами

Олеже, живи!

Голова комітету Сенату США про те, якою має бути 
позиція глави Білого дому Трампа щодо Росії  
на майбутній зустрічі з президентом РФ Путіним

4 8
ДОКУМЕНТИ

У Луцьку відбулася 
презентація вагомого 
дослідження львівського 
історика професора  
Богдана Гудя

БЕЗ БІЛИХ ПЛЯМ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Технічного регламенту 
рухомого обладнання,  
що працює під тиском»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL29682

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними  
договорами та договорами  
забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

03.09.2018 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/38481-asset-sell-id-174091

Дніпровський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Полєтаєва Олександра Миколайовича, 
16.03.1979 року народження (зареєстрованого за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, кв. 6), у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
20.07.2018 р. о 15 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні №1-кп/755/905/18 відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ. вул. Сергієнка, 3, каб. 11, під голо-
вуванням судді Левко B. Б.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сидоренко Олександр Володимиро-
вич, 27.07.1970 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Суми, вул. Кірова (на даний час вул. 
Герасима Кондратьєва), б. 127/1, кв. 3, який відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України виклика-
ється до прокурора Сумської місцевої прокуратури  Фрол-
кова М. В. за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Ге-
расима Кондратьєва, 79, каб. 1, 18.07.2018 р. о 10.00 
год., для надання доступу та ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження №12012200010000213 
від 08.12.2012 р. за ознаками кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2  
ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України та 20.07.2018 р. 
о 10.00 год., для отримання обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування в цьому ж криміналь-
ному провадженні.

Хустський районний суд Закарпат-
ської області (90400, м. Хуст, вул. Іва-
на Франка, №18) викликає в судове за-
сідання Ліфанова Олександра Валерійо-
вича, мешканця м. Євпаторія, вул. Ост-
ровського, №69/21 Автономної Республі-
ки Крим, для розгляду цивільної справи 
за позовом Ліфанової Мирослави Іванів-
ни до Ліфанова Олександра Валерійо-
вича про розірвання шлюбу та стягнен-
ня аліментів, на 11 год. 00 хв. 19 липня 
2018 року (м. Хуст, вул. І. Франка, № 18).

Суддя В. Д. Кемінь

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що 17.07.2018 року о 12.30 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні № 42016020420000244 за 
обвинуваченням Костарнової Олександри Владиславів-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111. ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачена Кос-
тарнова Олександра Владиславівна, 15.02.1989 р.н., яка 
зареєстрована та проживає за адресою: АР Крим, смт 
Новоозерне, вул. Морська, буд. 11, кв. 2.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у склад і 
г оловуючого судді Ковальчук Л.В., суддів Ан О.В., 
Б ессараб Н.М.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здій-
снюється досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні № 12018010000000038 за підозрою Клімчука О.О. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 260 КК України (створення не передбачених законом во-
єнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни (посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України).

У зв’язку з викладеним підозрюваному Клімчуку Оле-
гу Олексійовичу, 24.07.1973 р.н. необхідно прибути разом 
зі своїми захисниками до слідчого відділу ГУНП в АР Крим та 
м. Севастополі (м. Одеса, вул. Преображенська, 44, слідчий 
Шевчук Д.В.) у період з 17.07.2018 по 19.07.2018 (з 09:00 по 
18:00) для проведення слідчих та процесуальних дій.

Крім того, підозрюваному Клімчуку О.О. необхідно при-
бути разом зі своїми захисниками до СВ ГУНП в АР Крим та 
м. Севастополі (м. Одеса, вул. Преображенська, 44, слідчий 
Шевчук Д.В.) у період з 23.07.2018 по 25.07.2018 (з 09:00 по 
18:00) для ознайомлення з матеріалами досудових розслі-
дувань та вручення процесуальних документів.

Сихівський районний суд м. Львова 
повідомляє обвинувачену в криміналь-
ному провадженні Бутковську Галину Ге-
оргіївну, 25 червня 1956 року народжен-
ня, яка зареєстрована за адресою: Львів-
ська область, м. Миколаїв, вул. Зеле-
на, 81-б, що судове засідання з розгля-
ду обвинувального акта в кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за № 
32012150000000019 від 24.11.2012 року, 
про обвинувачення Бутковської Галини 
Георгіївни у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 
1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбу-
деться 18 липня 2018 року о 09 год. 00 
хв. у залі судових засідань Сихівського 
районного суду м. Львова.

Суддя Теслюк Д.Ю.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 ро-

ку народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання на 09 год. 00 хв. 20 липня 2018 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької облас-
ті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий 
— суддя Навроцький В.А., конт. тел. (0382) 65-74-43), для проведен-
ня підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні 
№ 22015240000000043 про обвинувачення Сарафанюка Валерія Єв-
геновича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138,139 КПК України.

10.07.18 р. у м. Київ в районі готелю «Козацький» були втрачені документи:
1) паспорт СВ 260658 на ім’я Мізіна Інна Михайлівна 27.08.79 року на-

родження;
2) паспорт (ID карта) №000456379 на ім’я Мізіна Карина Юріївна;
3) водійські права на ім’я Мізіна Інна Михайлівна. 
Втрачені документи вважати недійсними. 

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про культуру» 

щодо визначення поняття «креативні індустрії»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 

2011 р., № 24, ст. 168; 2017 р., № 26, ст. 298) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення 

доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вира-
ження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості».

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважли-

віших чинників сталого розвитку держави».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:
визначити види економічної діяльності, які належать до креативних індустрій;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

 м. Київ  
19 червня 2018 року  
№ 2458-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення стипендій Президента України 
для видатних спортсменів та тренерів України 

з олімпійських видів спорту
Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про сти-

пендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпій-
ських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642, 
від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 2012 
року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам 
України з олімпійських видів спорту:

АБРАМЕНКУ Олександру Володимировичу — чемпіону XXIII зимових Олімпій-
ських ігор 2018 року з фристайлу у розмірі 15 тисяч гривень

ВАРВИНЕЦЬ Ірині Анатоліївні — чемпіонці Європи 2018 року з біатлону у розмі-
рі 7 тисяч гривень

ЖУРАВОК Юлії Миколаївні — чемпіонці Європи 2018 року з біатлону у розмірі 
7 тисяч гривень

ПІДРУЧНОМУ Дмитру Володимировичу — чемпіону Європи 2018 року з біатлону 
у розмірі 7 тисяч гривень

ПРИМІ Артему Андрійовичу — чемпіону Європи 2018 року з біатлону у розмірі 
7 тисяч гривень

АБЛАЄВУ Енверу Назімовичу — тренеру чемпіона XXIII зимових Олімпійських ігор 
2018 року з фристайлу Абраменка О.В. у розмірі 15 тисяч гривень

БУНТУ Олегу Євгеновичу — тренеру чемпіона Європи 2018 року з біатлону Підруч-
ного Д.В. у розмірі 3,5 тисячі гривень

ВОРЧАКУ Олександру Васильовичу — тренеру чемпіона Європи 2018 року з біат-
лону Прими А.А. у розмірі 7 тисяч гривень

КРОТУ Василю Васильовичу — тренеру чемпіонки Європи 2018 року з біатлону 
Журавок Ю.М. у розмірі 7 тисяч гривень

МЕРКУШИНУ Олегу Валерійовичу — тренеру чемпіона Європи 2018 року з біатло-
ну Підручного Д.В. у розмірі 3,5 тисячі гривень.

2. З набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, 
яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшо-
му виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України П .ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 липня 2018 року
№200/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 липня 2018 р. № 460-р 
Київ

Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне 
користування із зміною їх цільового призначення, 

погодження зміни цільового призначення земельної 
ділянки лісогосподарського призначення державної 

власності
1. Вилучити та надати державному підприємству «Національна енергетична ком-

панія «Укренерго» у постійне користування розташовані на території Макарівського, 
Бородянського та Вишгородського районів Київської області земельні ділянки дер-
жавної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування захо-
дів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС — Сєвєрна 
на електричну підстанцію напругою 750 кВ «Київська» із зміною їх цільового призна-
чення згідно з додатком, у тому числі з правом вирубування дерев і чагарників та ви-

користання у визначеному законодавством порядку заготовленої при цьому дереви-
ни відповідними державними лісогосподарствами.

2. Погодити зміну цільового призначення земельної ділянки лісогосподарсько-
го призначення державної власності площею 0,0044 гектара (кадастровий номер 
3221085900:10:002:0020), що перебуває у постійному користуванні державного підприєм-
ства «Клавдієвське лісове господарство», розташованої на території Бородянського району 
Київської області, з категорії лісогосподарського призначення (угіддя, болота) на категорію 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

3. Державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» від-
шкодувати відповідно до законодавства втрати лісогосподарського виробництва і 
збитки, завдані внаслідок вилучення земельних ділянок для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 4 липня 2018 р. № 460-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
із земель державної власності, які вилучаються та надаються державному 
підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» у постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів 
повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Чорнобильська АЕС — Сєвєрна 

на електричну підстанцію напругою 750 кВ «Київська» із зміною їх цільового 
призначення

З яких земель вилучається  
земельна ділянка/кадастровий номер  

земельної ділянки

Площа земельної ділянки, 
що вилучена та надана 

у постійне користування, у тому 
числі за угіддями, гектарів

рілля багаторічні 
насадження ліси

Київська область
Усього 0,0102 0,0079 0,7811

у тому числі:
Макарівський район

Усього 0,0314
з них:

земельні ділянки лісогосподарського призначення 
державної власності, що перебувають у постійному 
користуванні державного підприємства «Макарів-
ське лісове господарство»

0,0314

з них:
3222783500:04:015:0014 0,0044
3222783500:04:015:0015 0,0044
3222783500:04:015:0016 0,0044
3222783500:04:015:0017 0,005
3222783500:04:015:0018 0,0044
3222783500:04:012:0001 0,0044
3222783500:04:004:0052 0,0044

Бородянський район
Усього 0,0102 0,0079 0,4438

з них:
земельні ділянки лісогосподарського призначення 
державної власності, що перебувають у постійному 
користуванні державного підприємства «Тетерів-
ське лісове господарство»

0,0448

з них:
3221082000:01:001:0005 0,005
3221082000:01:001:0006 0,0102
3221082000:01:001:0007 0,0066
3221085900:09:001:0050 0,0044
3221085900:09:001:0051 0,0044
3221085900:09:001:0052 0,0044
3221085900:09:001:0053 0,0044
3221085900:09:001:0054 0,0044
3221085900:09:001:0055 0,005

земельні ділянки лісогосподарського призначення 
державної власності, що перебувають у постійному 
користуванні державного підприємства «Клавдієв-
ське лісове господарство»

0,395

з них:
3221083700:04:005:0027 0,005
3221083700:04:005:0028 0,0044
3221085900:10:002:0015 0,0044
3221085900:10:002:0016 0,0128
3221085900:10:002:0017 0,005
3221085900:10:002:0018 0,0044
3221085900:10:002:0019 0,0044
3221085900:10:002:0021 0,0044
3221085900:10:002:0022 0,0044
3221085900:10:002:0023 0,0044
3221085900:10:002:0024 0,005
3221085900:10:002:0025 0,0044
3221085900:10:002:0026 0,005
3221085900:10:002:0027 0,0102
3221085900:10:002:0028 0,0044
3221085900:10:002:0029 0,0102
3221085900:10:002:0030 0,0044
3221085900:08:001:0024 0,0044
3221085900:08:001:0025 0,0044
3221085900:08:001:0026 0,0044
3221085900:08:001:0027 0,0044
3221085900:08:001:0028 0,0044
3221085900:08:001:0029 0,0044
3221085900:08:001:0030 0,0044
3221085900:08:001:0031 0,0044
3221085900:08:001:0032 0,005
3221085900:08:001:0033 0,0044
3221085900:08:001:0034 0,0044
3221085900:08:001:0035 0,0102
3221085900:08:001:0036 0,0044

3221085900:08:001:0037 0,0044
3221085900:08:001:0038 0,0044
3221085900:08:002:0281 0,005
3221085900:08:002:0282 0,005
3221085900:08:002:0283 0,0044
3221085900:08:002:0285 0,0044
3221085900:08:002:0284 0,005
3221085900:08:002:0286 0,0128
3221085900:08:002:0287 0,0044
3221085900:08:002:0288 0,0044
3221088600:05:004:0439 0,005
3221088600:04:003:0311 0,0044
3221088600:04:003:0312 0,003
3221088600:04:003:0313 0,0128
3221088600:04:003:0314 0,0102
3221088600:04:003:0315 0,0676
3221088600:04:003:0316 0,005
3221088600:04:003:0317 0,005
3221088600:04:003:0318 0,0102
3221088600:04:003:0319 0,0102
3221088600:04:001:0040 0,0044
3221088600:04:001:0041 0,005
3221088600:04:001:0042 0,0044
3221088600:04:001:0043 0,005
3221088600:04:001:0044 0,0044
3221088600:04:001:0045 0,0044
3221088600:04:001:0046 0,0044
3221088600:04:001:0047 0,0102
3221088600:04:001:0048 0,0044

земельні ділянки сільськогосподарського призначен-
ня державної власності, що перебувають у постійно-
му користуванні садівницького товариства «Лісний»

0,0079

з них:
3221082000:04:004:0461 0,0079

земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення державної власності, що перебувають у по-
стійному користуванні виробничого сільськогоспо-
дарського кооперативу «Здвиж»

0,0102

з них:
3221088600:04:001:0049 0,0102

Вишгородський район
Усього 0,3059

з них:
земельні ділянки лісогосподарського призначен-
ня державної власності, що перебувають у постій-
ному користуванні державного підприємства «Ди-
мерське лісове господарство»

0,3059

з них:
3221880400:08:063:0901 0,0044
3221880400:08:063:0902 0,0044
3221880400:08:046:0901 0,0044
3221880400:08:046:0902 0,0044
3221880400:08:045:0901 0,0044
3221880400:08:045:0902 0,0044
3221880400:08:036:0901 0,0044
3221880400:08:032:0901 0,0044
3221880400:08:031:0901 0,0044
3221880400:08:031:0902 0,0044
3221880400:08:031:0903 0,0044
3221884400:07:129:0901 0,0044
3221884400:07:129:0902 0,0044
3221884400:07:129:0903 0,0044
3221884400:07:099:0902 0,0044
3221884400:07:099:0903 0,0044
3221884400:07:099:0904 0,0102
3221884400:07:099:0905 0,0044
3221884400:07:052:0901 0,0044
3221884400:07:052:0902 0,0044
3221884400:07:053:0901 0,0044
3221884400:07:025:0903 0,0044
3221884400:07:025:0902 0,0044
3221884400:07:017:0901 0,0044
3221884400:07:020:0902 0,0044
3221884400:07:279:0902 0,0128
3221884400:08:279:0903 0,0044
3221884400:08:279:0904 0,0044
3221884400:08:279:0905 0,0102
3221884400:08:279:0906 0,0044
3221884400:08:279:0907 0,0044
3221884400:08:279:0908 0,0044
3221884400:08:218:0902 0,0102
3221884400:08:218:0904 0,0044
3221884400:08:209:0901 0,0102
3221884400:08:209:0902 0,0044
3221884400:08:209:0903 0,0044
3221884400:08:209:0904 0,0044
3221884400:08:194:0901 0,0044
3221884400:08:194:0902 0,0044
3221884400:08:194:0903 0,0044
3221884400:08:194:0904 0,0044
3221884400:08:194:0905 0,0044
3221884400:08:163:0901 0,0102
3221884400:08:163:0902 0,0102
3221884400:08:163:0903 0,0093
3221884400:08:181:0901 0,0102
3221884400:08:181:0902 0,0044
3221884400:08:181:0903 0,0044
3221884400:08:181:0904 0,0044
3221884400:08:181:0905 0,0044
3221884400:08:164:0901 0,0044
3221884400:08:164:0902 0,0044
3221884400:08:101:0901 0,005
3221884400:08:101:0902 0,0044
3221884400:08:100:0902 0,0044
3221884400:08:100:0903 0,005
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL29705
Коротка назва лота/
номер кредитного 
договору:

Основні засоби у кількості 2750 шт.  

Місце проведення 
аукціону:

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів 
(аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення 
аукціону:

06.08.2018 

Час проведення 
аукціону:

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 
год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота розпочинається 
в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в 
проміжок часу з 16-15 год. до 16-45 год.  
(загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій  — з 16-15 год.  
до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин): 
— Період подання закритих цінових пропозицій —  
з 16-15 год. до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв.) 
— Період подання цінової пропозиції — з 16-25 год. до 17-00 
год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна 
інформація щодо 
лота (параметри, 
забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі 
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, 
розміщене на веб-сайті Фонду
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/38503-asset-sell-id-174273

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обви-
нуваченого Гусаченка Петра Миколайовича, зареєстрованого за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, будинок, 
6-а, квартира, 58, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження № 428/1709/17 за обвинуваченням Гусаченка Петра Мико-
лайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
яке відбудеться 24 липня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ 

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКАР ЛТД» (код 

34264914; місцезнаходження: 62321, Харківська обл., Дергачівський 

р-н, смт Слатине, вул. Польова, буд. 1-А) ліквідується за рішенням 

учасника. Ліквідатор: Доуртмес Пилип Олександрович, адреса: 61103, 

місто Харків, вулиця Дерев’янко, будинок 1, квартира 78. Претензії 

кредиторів приймаються до 16.09.2018 року на адресу Товариства.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квар-
тира, від 12.01.2012 р., серія та номер бланка САЕ437468, яка зна-
ходиться за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річчя РСЧА (25-річ-
чя РККА), буд. 18, кв. 55, видане Головним управлінням благоустрою 
та комунального обслуговування Донецької міської ради на підставі 
рішення виконавчого комітету Ворошиловської районної в м. Доне-
цьку ради від 30.12.2011 р., № 280/20, видано начальником Головно-
го управління К. Л. Савіновим на ім’я Енглезі Ірина Павлівна, вважати 
недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.05.2013 р., 
індексний номер 4063213, а саме: машино-місце № 76, яке знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, бульвар Пушкіна, буд. 18-Б, номер блан-
ка САС 312155, видане Реєстраційною службою Ворошиловського 
районного управління юстиції у місті Донецьку, державним реєстра-
тором О. В. Макєєнко, на підставі рішення про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 28.05.2013, індексний 
номер 2659246,  на ім’я Бондар Тетяна Вікторівна, вважати недійсним 
в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: кварти-
ра, від 30.01.2002 р., яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, про-
спект Панфілова, буд. 20-А, кв. 50, видане Управлінням комунально-
го господарства Донецької міської ради, на підставі рішення виконко-
му Донецької міської ради від 27.09.2000 р., № 362/1, видано началь-
ником управління комунального господарства Донецької міської ради 
Н. В. Баранецьким на ім’я Джурук Вадим Володимирович, вважати не-
дійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квар-
тира, від 01.06.1999 р. №5748, серія та номер бланка 09-13716-99, 
яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вулиця Дніпродзержинська, 
буд.  19, кв. 84, видано Представництвом Фонду державного майна 
України в м. Донецьку на підставі розпорядження від 01.06.1999 р., 
№ 5748, видано керівником представництва М. П. Рассоха на ім’я До-
ценко Володимир Васильович, Доценко Лідія Михайлівна, Доценко 
Ігор Володимирович, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Балабу Андрія Олександровича, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 
79/16, у судове засідання з розгляду кримінального провадження 
№ 428/784/17 за обвинуваченням Балаби Андрія Олександровича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться 24 липня 2018 року об 11 годині 15 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
як обвинуваченого Головатенка Олександра Вікторовича, 22.05.1977 
року народження, уродженця м. Донецьк, українця, громадянина 
України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: м. Донецьк, 
смт Ларине, вул. Кірова, 33.

Судове засідання відбудеться 19 липня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності 2018418610)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, супутні 

компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Ми-
гринського родовища. Метод розробки родовища — на виснаження, 
режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний, нафта. Роботи на ділянці надр буде здійснювати струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укр-
газвидобування». 

Мигринське родовище розташовано в межах Станично-Луганського 
району Луганської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 18,45 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Ми-
гринського родовища 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 ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою видобування вуглевод-
нів Мигринського родовища, 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 офіційно-
го опублікування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, 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 
тому 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 
15:00 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 гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 201 ар-

куші. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 16 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 планова-

ної діяльності 2018514773)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го 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 компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Липчан-
ської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР ро-
довища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцін-
ка і затвердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта. Ро-
боти на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа розташована в межах Хустського та Іршавського районів За-
карпатської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 292,2 км2; площа знаходиться в геологічному ви-
вченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в меж-
ах спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Липчанській 
структурі обліковують на Державному балансі корисних копалин Укра-
їни, 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 ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, 
в тому числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Липчан-
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 офіційно-
го опублікування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарю-
вання, 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 
тому 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 3 серпня 2018 року о 
10:00 годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, Львівська область, 
м. Львів, вул. Городоцька, 107.

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 гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

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 

іншої 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 16 липня 2018 р.

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І.Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +21  +26
Житомирська +11  +16 +19  +24
Чернігівська +12  +17 +22  +27
Сумська +12  +17 +23  +28
Закарпатська +11  +16 +21  +26
Рівненська +10  +15 +17  +22
Львівська +10  +15 +17  +22
Івано-Франківська +10  +15 +16  +21
Волинська +10  +15 +17  +22
Хмельницька +10  +15 +18  +23
Чернівецька +11  +16 +19  +24
Тернопільська +10  +15 +17  +22
Вінницька +11  +16 +21  +26

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +21  +26
Кіровоградська +13  +18 +22  +27
Полтавська +13  +18 +22  +27
Дніпропетровська +14  +19 +24  +29
Одеська +15  +20 +25  +30
Миколаївська +14  +19 +25  +30
Херсонська +16  +21 +26  +31
Запорізька +15  +20 +26  +31
Харківська +14  +19 +24  +29
Донецька +16  +21 +25  +30
Луганська +14  +19 +24  +29
Крим +17  +22 +25  +30
Київ +15  +17 +23  +25

Укргiдрометцентр
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На портретах — 
понад 70 політв’язнів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Молодий 
кримський художник Сергій 
Корабельников разом з то-
варишем (його прізвище він 
з певних міркувань не опри-
люднює) створив понад 70 
портретів нинішніх україн-
ських політв’язнів. Серед них 
Олег Сенцов, Павло Гриб, 
Микола Семена, Руслан Зей-
туллаєв, Емір-Усеїн Куку та 
інші. Є й вже звільнені з ро-
сійських в’язниць Ільмі Уме-
ров і Ахтем Чийгоз. Портре-
ти виконано у стилі гіперре-
алізму (максимальна набли-
женість до реалій), щоб до-
билися ефекту живих зобра-
жень.

Сергій Корабельников 
кримчанин, і йому ця тема 
особливо болить. «Мене зачі-
пає, бо це мої земляки, пра-
ва і свободи яких обмежу-
ють. Здебільшого вони крим-
ські татари, — розповідає 
Сергій. — Їх піддають репре-

сіям з релігійних міркувань, 
адже Росія утискує мусуль-
ман після анексії Криму. Час-
тина ув’язнених страждає че-
рез українські переконання».

Випускник Національної 
академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури в Києві, 
Сергій два роки брав участь 
у закарпатському конкурсі з 
образотворчого мистецтва 
«Срібний мольберт». Щоразу 
приїжджає у край за Карпа-
тами, щоб відчути подих гір, 
які багато в чому відмінні від 
Кримських, але такі самі ба-
жані й рідні. 

Талановитий кримчанин 
за підсумками цьогорічного 
«Срібного мольберта» отри-
мав спеціальну премію від 
партнера конкурсу — жур-
налу «Образотворче мисте-
цтво». Творці часопису, який 
є офіційним друкованим ви-
данням Національної спілки 
художників України, пообіця-
ли опублікувати репродукції 
творів Сергія Корабельнико-
ва в одному з номерів.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ СПОРТУ. Вистав-
ка, що відкрилася в Рівнен-
ському обласному краєзнав-
чому музеї, — це перша спро-
ба систематизувати історію 
рівненського футболу й доне-
сти її найцікавіші моменти до 
сучасників. «Вона цілком мо-
же стати основою для майбут-

нього музею спортивної слави 
Рівного», — вважають колиш-
ні футболісти і фанати, які ци-
ми днями просто-таки пере-
повнюють музейний простір. 
Адже тут історичні фото з жит-
тя рівненських футбольних ко-
манд, унікальні речі спортсме-
нів, документи, що досі збері-
галися в домашніх архівах. 

«Історія рівненського фут-
болу розпочалася 1918 року з 

єврейсько-
го спортив-
ного клубу 
«Маккабі». 
Його май-
данчик був 
поряд із па-
лацом Любо-
мирських на ву-
лиці Замковій і по-
ступово сформувавс я 
як стадіон на місці сучасно-

го стадіону, — розповідає ав-
тор виставки Галина Даниль-
чук. — А ось команда не-
одноразово змінювала на-
зву: «Погунь», «Локомотив», 
«Динамо», «Колгоспник», 
«Горинь», «Авангард» і вре-
шті «Верес». Саме гра у скла-
ді «Вереса» стала сходжен-
ням у футбольній кар’єрі гол-
кіпера «Шахтаря», «Металур-
га» та «Ворскли» Сергія Дол-
ганського. Його родина, яка 
живе у Здолбунові, надала 
для виставки іменні футбол-
ку та м’яч, спортивні наго-
роди. А заслужений суддя з 

Рівного Віталій Мар-
чук, який понад 

40 років при-
святив фут-

болу, збе-
ріг у сво-
їх архівах 
унікальні 
докумен-
ти коман-
ди. 

Ознайо-
митися з 

і сторією рів-
ненського фут-

болу в спогадах 
та цікавих експонатах 

можна до 19 серпня.

Юні гирьовики 
готуються 
до чемпіонату світу

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗНАЙ НАШИХ! Великою перемогою учні середньої школи 
села Просторе, що на Білокуракинщині, завершили навчаль-
ний рік. А новий розпочнуть з участі в чемпіонаті, який відбува-
тиметься в Узбекистані. І хоч за-
раз канікули, спортсмени не по-
лишають тренувань. 

«На чемпіонаті світу завоював 
дві золоті медалі: у ривку з ре-
зультатом 131 підйом (вага гирі 
24 кг) та у поштовху з результа-
том 61 підйом 24 кг гирі», — роз-
повідає 15-річний Роман Уразо-
лієв. Він займається гирьовим 
спортом лише рік. І вже які успі-
хи! Каже, що на чемпіонат світу 
серед юнаків та дівчат їздив ра-
зом з дівчатами зі спортивного 
клубу «Спарта». Вони теж при-
везли з високих змагань і «золо-
то», і «срібло». 

Але ще кілька років тому в селі 
Просторе про такі нагороди тільки 
мріяли. Аж доки тут не з’явився ви-
мушений переселенець з Антраци-
та Максим Васильєв. 

«Його підприємство надає до-
помогу односельцям у розвитку 
медицини, освіти, культури і спор-
ту. Тренер, який працює в місце-
вій школі і веде заняття гирьовим 
спортом, зумів захопити мрією 
про перемоги. Було відремонто-
вано приміщення для тренувань 
та закуплено нове обладнання. 
Тепер із 76 дітей, які навчають-
ся в тутешній школі, 22 ходять на 
тренування з гирьового спорту», 
— розповідає голова Білокура-
кинської РДА Сергій Іванюченко. 

На Казбеку будуть 
прапори України і Краматорська 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЕКСПЕДИЦІЯ. 11 липня 11 
альпіністів з Донецької облас-
ті вирушили в експедицію, ме-
та якої — сходження на го-
ру Казбек на кордоні Грузії 
та Північної Осетії. З ініціа-
тивою підкорити гірську вер-
шину вийшли активісти місь-
кого клубу альпіністів і ске-
лелазів «Краматорськ», які 

звернули увагу на наступ-
ну поважну дату. Цього ро-
ку місто Краматорськ відзна-
чає 150-річчя, і саме півсто-
ліття тому, 1968-го, відбулося 
найперше сходження на Каз-
бек, висота якого 5033 метри. 
Тож оскільки експедицію вирі-
шили присвятити місту і кру-
глій даті, у складі групи аль-
піністів на Кавказ вирушають 
п’ятеро краматорців. Вік учас-
ників мандрівки 15—65 років, 

а для наймолодшого альпініс-
та — місцевого десятиклас-
ника це буде перше серйозне 
випробування в горах. 

За словами керівника 
клубу альпіністів «Крама-
торськ» Романа Стрельни-
кова, саме сходження на 
п’ятитисячник може трива-
ти п’ять днів. На маківці го-
ри Казбек представники До-
неччини планують встанови-
ти прапори України і Крама-

торська, які їм напередод-
ні вручив міський голова Ан-
дрій Панков. «Спасибі вам 
за ініціативу і такий подару-
нок до ювілею нашого міста. 
Упевнений, що ви здолає-
те вершину і встановите там 
прапори України і Краматор-
ська», — зазначив він. До 
речі, місцева влада, підтри-
муючи проект, надала кошти 
на необхідне спорядження і 
проїзд альпіністів до Грузії.

Гирьовик з Просторого 
Роман Уразолієв привіз 

із чемпіонату світу 
дві медалі

Долучитися до історії обласного футболу змогли і ветерани спорту, і молодь

Рівненському футболу — 
100 років
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Молодий кримський 
художник Сергій 
Корабельников 
за роботою
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