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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЛЮДМИЛА ДЕНІСОВА:    «Червоний
Хрест передає 

заарештованим 
сепаратистам посилки, 

листи, але жодного 
нашого бранця не відвідав 

ні в так званих ДНР/ЛНР, 
ні в окупованому Криму,  

ні в Росії».

Українська ГТС 
надійніша 

ТранзиТ. Держкомпанія-оператор газотранспортної системи 
«Укртрансгаз» очікує збільшення добового транзиту природного га-
зу територією України на 10% — до 300 мільйонів кубометрів через 
зупинку до кінця липня російського газопроводу «Північний потік» у 
зв’язку з ремонтними роботами. Про це інформує прес-служба ком-
панії. 

Так газотранспортна система України компенсує європейським 
споживачам зупинку російського газопроводу, коментує на своїй 
офіційній сторінці у Facebook  НАК «Нафтогаз України». Компанія 
зазначає, що українська ГТС ніколи не зупиняла транзиту через ре-
монт чи техобслуговування і вже не вперше стабілізує ситуацію для 
споживачів ЄС. «Це непогана відповідь на запитання, чия ГТС на-
дійніша, для учасників тристоронніх українсько-європейсько-росій-
ських переговорів, які тривають у Берліні й присвячені транзиту газу 
через Україну», — йдеться у дописі.  Як повідомляє УНІАН,  у 2017 
році Україна транспортувала до ЄС рекордні за останні кілька років 
обсяги газу — 93 мільярди кубометрів. 

253 млн грн
надав уряд на будівництво злітно-
посадкової смуги в міжнародному 

аеропорту Одеса

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.  Нестача хлору для знезараження 
водопровідної води загрожує комунальним колапсом, 
виробник нарікає на високу ціну газу, але чи не лукавить?

Водогінно-ціновий 
шантаж 

Український омбудсмен про те, що представники 
Червоного Хреста ігнорують увагою українських 
заручників кремлівського режиму
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Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про державне замовлення на підготовку  
фахівців, наукових, науково-педагогічних  
та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації  
та перепідготовку кадрів у 2018 році»

Депутати Сумської обласної 
ради першими в Україні 
підтримали національний 
медіа-проект «Реформована 
преса — українській армії»

ІНІЦІАТИВА ЗМІ 
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Бізнес має бути чесним та прозорим
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр виступає за кримінальну відповідальність для тих, 
хто займається контрабандою деревини

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Розпочинаючи вчорашнє засі-
дання уряду, Прем’єр-міністр 

Володимир Гройсман зазначив, 
що економіка нашої країни ста-
не по-справжньому сильною ли-

ше тоді, коли бізнес вестимуть чес-
но і прозоро. І це позитивно позна-
читься  на створенні нових робо-
чих місць, реальному підвищенні 
зарплат, наповнені держбюдже-
ту. А для цього маємо викорінюва-
ти злочинні тіньові схеми, зокре-
ма активно боротися з контрабан-

дою. Найбільше уваги на засіданні 
було приділено питанню боротьби 
з контрабандою та незаконним ви-
рубуванням лісу. 

Очільник уряду ініціював про-
ведення масштабних перевірок 
підприємств лісової промисловос-
ті щодо контрабанди деревини. Він 

звернувся до працівників Гене-
ральної прокуратури, Державної 
фіскальної служби, Держаудит-
служби та Нацполіції з вимогою 
проведення перевірки фактів та-
кої контрабанди, а також до парт-
нерів з Євросоюзу із проханням 
надати інформацію про продукцію 

ліспрому, яка перетинає держав-
ний кордон. 

«Слід провести ретельні пере-
вірки всіх лісгоспів країни: з да-
ними про накладні, хто підпису-
вав, хто відвантажував, хто 
оформлював, де проходила 
продукція. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У зв’язку з втратою вважати недійсними документи (ори-
гінали)на квартиру за адресою: 83005, м.Донецьк, вулиця 
Рєчна (вулиця Річна), б. 58, кв.  35, а саме: технічний  пас-
порт на квартиру, договір  купівлі-продажу  квартири, по-
свідчений приватним нотаріусом Бурлак О. В., номер в ре-
єстрі нот. дій № 1813, на ім’я  Вільгановського Андрія Віта-
лійовича, 1976 р.н. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, вида-
не відділом приватизації державного житлового фонду Пе-
черського району в місті Києві 07.10.1996 р. розпорядження  
№ 1700, зареєстроване в Бюро 10.10.1996 року, записане в 
реєстрову книгу №3258 на ім’я Лобас Ігоря Петровича, Лобас 
Ріти Миколаївни, вважати недійсним.

Судновий білет 

CA-YDV0303B707 на прогулянкове судно, 

гідроцикл, вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет СЯ №002591 на мо-
торне, прогулянкове судно «NAVIGATOR ТІІ-331»,  
№ 063, бортовий реєстраційний номер ХМЕ-0389-К, 
виданий Інспекцією Головного державного реєстра-
тора флоту 18.06.2010 р. Кнестяпину Олександру 
Михайловичу, вважати недійсним.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова Ана-
толія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром досудових роз-
слідувань за № 42015110350000211 від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 14.08.2018 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №501. 

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання 
викликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, яке відбудеться 8 серпня 2018 ро-
ку о 10.00 год. у приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 2 серпня 2018 року об 11.15 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Іщенко Ірини Анатоліївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 06.03.1974 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 2 серпня 2018 року об 11.00 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6, 
під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Іванова Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. 
(останні відомі місця проживання: м. Севастополь, вул. 
Маринеско, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Маринес-
ко, буд. 19А, кв. 33), у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 7 серпня 2018 року о 10 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал №3, каб. 17, 
під головуванням судді Білоцерківця О. А.

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Моі-
сеєнко Тетяни Іллівни, обвинуваченої у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 р.н., 
обвинувачена у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 1 серпня 2018 року о 09.15 год. у приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуванням  
судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Чугуївського міського суду Харків-

ської області знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Вален-
тини Михайлівни, 16.11.1959 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 
КК України. Обвинувачена Богомолова В. М., зареєстро-
вана за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н,  
с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Чугуїв-
ський міський суд Харківської області викликає Богомо-
лову Валентину Михайлівну в судове засідання, яке від-
будеться 3 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. у залі Чу-
гуївського міського суду Харківської області за адресою: 
Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Суддя Гуменний З. І.

Фрунзенський районний суд м. Харко-
ва викликає Соловйова  Віталія Дмитро-
вича   як відповідача  пo цивільній справі 
за позовом ТОВ «АРАБЕСК»  до Соловйо-
ва Віталія Дмитровича про стягнення су-
ми  заборгованості та штрафних санкцій 
за договором поставки, яке відбудеться 
01.08.2018 року об 11 год. 00  хв. в при-
міщенні суду за адресою: м. Харків, б-р 
Б.Хмельницького, 32/38, каб. №18.

У   випадку  неявки   відповідача  у   су-
дове  засідання  без   поважних  причин  
та неповідомлення суду  про   причини 
неявки, це повідомлення визнається на-
лежним повідомленням і справу може бу-
ти розглянуто без відповідача в заочному 
порядку.  

Суддя О. В. Горпинич

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯЛ №642615 від 05.08.2011 р., 
кадастровий номер 1410137700:00:003:0342, земельна ділянка має площу 
0,0507 га, яка розташована: м.Донецьк, Ленінський район, вул. Сивашська, 
93, держакт виданий на підставі рішення Донецької міської ради №35/221 
від 23.07.2009р., рішення Донецької міської ради №6/41 від 17.06.2011р. та 
зареєстровано в книзі записів № 141013771000390; вищевказаний держав-
ний акт виданий начальником управління Держкомзему у місті Донецьку 
Донецької області А. Ф. Мирошниченко, що належить Абдуллаєву Ілхаму 
Місір огли, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року народження, яка проживає за адресою: Доне-
цька область. м.Макіївка. вул.Генерала Данилова, 36/15 в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України виклика-
ється 27.07.2018 о 09.30 год. до Димитровського міського суду Донецької області (адреса розташу-
вання: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, зал №1) для участі у судовому засідан-
ні у статусі обвинуваченої у кримінальному провадженні №42016050000000653 від 25.07.2016 за ч.1 
ст.258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачена вважається належ-
ним чином ознайомлена з її змістом.

17.07.2018 по даному кримінальному провадженню винесена ухвала щодо призначення справи до 
судового розгляду.

Суддя Редько Ж. Є.

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного 

судна свідоцтво № 4126/15 KS, 

видане на ім’я Беніш Гай, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 485-р 
Київ

Про визнання спроможними  
об’єднаних територіальних громад 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» визнати спроможними об’єднані територі-
альні громади за переліком згідно з додатком.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2018 р. № 485-р
ПЕРЕЛІК  

спроможних об’єднаних територіальних громад 

Назва спроможної 
об’єднаної територіальної 

громади

Назва населеного 
пункту —  

адміністративного 
центру спроможної 

об’єднаної  
територіальної  

громади

Назва району чи міста  
обласного значення,  

до якого входить  
адміністративний центр 
спроможної об’єднаної 
територіальної громади

Вінницька область
Новогребельська с. Нова Гребля Калинівський район

Волинська область
Затурцівська с. Затурці Локачинський район
Велимченська с. Велимче Ратнівський район
Торчинська смт Торчин Луцький район
Рівненська с. Рівне Любомльський район
Сереховичівська с. Сереховичі Старовижівський район

Дніпропетровська область
Личківська с. Личкове Магдалинівський район
Перещепинська м. Перещепине Новомосковський район
Піщанська с. Піщанка —»—
Девладівська с-ще Девладове Софіївський район
Українська с-ще Українське Петропавлівський район
Саксаганська с. Саксагань П’ятихатський район

Донецька область
Олександрівська смт Олександрівка Олександрівський район

Запорізька область
Підгірненська с. Підгірне Василівський район
Михайлівська с. Михайлівка Вільнянський район
Павлівська с. Павлівське —»—
Воздвижівська с. Воздвижівка Гуляйпільський район
Благовіщенська с. Благовіщенка Кам’янсько- 

Дніпровський район
Новобогданівська с. Новобогданівка Мелітопольський район
Михайлівська смт Михайлівка Михайлівський район
Новоолексіївська с. Новоолексіївка Приморський район

Івано-Франківська область
Войнилівська смт Войнилів Калуський район
Делятинська смт Делятин Надвірнянський район
Спаська с. Спас Рожнятівський район

Київська область
Узинська м. Узин Білоцерківський район

Тетіївська м. Тетіїв Тетіївський район
Кіровоградська область

Дмитрівська с. Дмитрівка Знам’янський район
Новопразька смт Нова Прага Олександрійський район

Луганська область
Лозно-Олександрівська смт Лозно- 

Олександрівка
Білокуракинський район

Львівська область
Кам’янка-Бузька м. Кам’янка-Бузька Кам’янка-Бузький район
Мурованська с. Муроване Пустомитівський район

Миколаївська область
Арбузинська смт Арбузинка Арбузинський район
Березанська смт Березанка Березанський район
Казанківська смт Казанка Казанківський район
Радсадівська с-ще Радісний Сад Миколаївський район

Полтавська область
Петрівсько-Роменська с. Петрівка- 

Роменська Гадяцький район

Терешківська с. Терешки Полтавський район
Щербанівська с. Щербані —»—

Рівненська область
Малолюбашанська с. Мала Любаша Костопільський район
Олександрійська с. Олександрія Рівненський район
Шпанівська с. Шпанів —»—

Сумська область
Андріяшівська с. Андріяшівка Роменський район
Чупахівська смт Чупахівка Охтирський район

Тернопільська область
Зборівська м. Зборів Зборівський район
Хоростківська м. Хоростків Гусятинський район
Лановецька м. Ланівці Лановецький район 
Саранчуківська с. Саранчуки Бережанський район

Харківська область
Великобурлуцька смт Великий Бурлук Великобурлуцький район
Старовірівська с. Старовірівка Нововодолазький район
Пісочинська смт Пісочин Харківський район

Херсонська область
Новорайська с-ще Новорайськ Бериславський район
Роздольненська с. Роздольне Каховський район

Хмельницька область
Білогірська смт Білогір’я Білогірський район
Городоцька м. Городок Городоцький район
Смотрицька смт Смотрич Дунаєвецький район
Вовковинецька смт Вовковинці Деражнянський район
Слобідсько-Кульчієвецька с. Слобідка- 

Кульчієвецька
Кам’янець-Подільський 
район

Староушицька смт Стара Ушиця —»—
Жванецька с. Жванець —»—
Олешинська с. Олешин Хмельницький район
Солобковецька с. Солобківці Ярмолинецький район

Черкаська область
Буцька смт Буки Маньківський район
Михайлівська с. Михайлівка Кам’янський район

Чернівецька область
Герцаївська м. Герца Герцаївський район
Вікнянська с. Вікно Заставнівський район
Кострижівська смт Кострижівка —»—

Юрковецька с. Юрківці —»—
Новоселицька м. Новоселиця Новоселицький район

Чернігівська область
Височанська с. Високе Борзнянський район
Варвинська смт Варва Варвинський район
Городнянська м. Городня Городнянський район
Линовицька смт Линовиця Прилуцький район

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 495-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
публічного акціонерного товариства  

«Аграрний фонд» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства «Аграр-

ний фонд» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 червня 2018 р. № 497-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації 
етапу «Реформування енергетичного сектору 

(до 2020 року)» Енергетичної стратегії 
України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність»
1. Затвердити план заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного 

сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Без-
пека, енергоефективність, конкурентоспроможність», що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом із заінтересовани-
ми центральними органами виконавчої влади подати Кабінетові Міністрів України:

до 1 грудня 2020 р. проект плану заходів з реалізації етапу «Оптимізація та інно-
ваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року)» Енергетичної стра-
тегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкуренто-
спроможність»;

до 1 грудня 2025 р. проект плану заходів з реалізації етапу «Забезпечення ста-
лого розвитку (до 2035 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 ро-
ку «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству енергетики та 

вугільної промисловості інформацію про стан виконання плану заходів, затвердже-
ного цим розпорядженням, для її узагальнення.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 1 бе-
резня Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України 
звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Без-
пека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із планом заходів можна осзнайомитись на сайті «УК»
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +23 +28 Черкаська +14 +19 +22 +27
Житомирська +14 +19 +23 +28 Кіровоградська +14 +19 +23 +28
Чернігівська +14 +19 +21 +26 Полтавська +14 +19 +23 +28
Сумська +14 +19 +21 +26 Дніпропетровська +14 +19 +23 +28
Закарпатська +14 +19 +23 +28 Одеська +15 +20 +27 +32
Рівненська +14 +19 +22 +27 Миколаївська +15 +20 +27 +32
Львівська +14 +19 +21 +26 Херсонська +15 +20 +26 +31
Івано-Франківська +14 +19 +21 +26 Запорізька +15 +20 +24 +29
Волинська +14 +19 +22 +27 Харківська +14 +19 +23 +28
Хмельницька +14 +19 +22 +27 Донецька +14 +19 +23 +28
Чернівецька +14 +19 +22 +27 Луганська +14 +19 +23 +28
Тернопільська +14 +19 +21 +26 Крим +16 +21 +24 +29
Вінницька +14 +19 +23 +28 Київ +16 +18 +24 +26

Укргiдрометцентр

На Сумщині відкриється 
музей тоталітаризму

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. Про це повідомив директор Державного історико-
культурного заповідника в місті Путивль Сергій Тупик, який ра-
зом з колективом ініціювали це починання.  Передбачають, що 
перша черга незвичного закладу прийме  відвідувачів на початку 
вересня. На території Спадщанського лісу, поряд з музеєм пар-
тизанської слави, можна буде побачити майже 40 декомунізова-
них пам’ятників, погрудь, скульптурних зображень діячів комуніс-
тичного руху: Леніна, Сталіна, Маркса, Кірова та інших. А з часом 
кількість експонатів зросте щонайменше вдвічі.

За словами Сергія Тупика, ставлення до такого музею різнять-
ся, однак не варто забувати не тільки свого минулого, а й досвіду 
інших країн. Адже подібні заклади працюють у Болгарії, Угорщині, 
Литві, інших країнах, де на уроках історії вчаться не повторюва-
ти помилок. Усі роботи з упорядкування музею виконують добро-
вольці-волонтери. Передбачається, що заклад функціонуватиме 
виключно за кошти, виручені від екскурсій.  Такий музей в Україні 
стане першим, хоч подібні ідеї прагнуть втілити у Києві та Дніпрі.

ч

Молоді батьки дають 
дітям незвичні імена

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЯК ТЕБЕ ЗВАТИ? У Луганському обласному управлінні юстиції по-
відомили, які найбільш незвичні імена, що їх батьки дали новонаро-
дженим у першій половині року. Дівчаток на Луганщині називали Аг-
нія, Афелія і Теона. В області також з’явилися на світ хлопчики Арис-
тарх, Добриня і Архип. У списку рідкісних імен виявилися Радомир, Фа-
рид, Лук’ян і Тигран, Одного маленького назвали на честь українсько-
го художника, культурного діяча і педагога Андроїником. В області та-
кож з’явилися Аглая, Агнія, Соломія, Капітоліна, Мільта, Ніколіна. Ще 
підростають юні Агаф’я, Мія і Хумора. 

«Підбираючи дитині незвичайне ім’я, батьки найчастіше керуються 
не модними тенденціями, а бажанням дати синові чи доньці гарне, про-
те нерозповсюджене ім’я», — каже начальник обласного управління 
юстиції Тетяна Філатова. Усього в першому півріччі 2018 року в Луган-
ській області народилося 2825 немовлят. Із них 19 пар двійнят і трійня.

Як литовці Україною мандрують

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ.  
Четвертий рік поспіль в Укра-
їні реалізують телевізійний 
проект «Національна експе-
диція», в якому беруть участь 
литовські історики, журналіс-
ти, представники шоу-бізнесу. 
Планують створити 28 теле-
програм для литовського теле-

бачення про культуру, природу 
та історичні пам’ятки України. 

Учасники телепроекту на іс-
торичному кораблі «Вітаутас 
Великий» відвідали Херсон-
щину. За словами Едмунада-
са Якілайтіса, дерев’яний ко-
рабель побудували спеціально 
для зйомок, це точна копія тор-
говельного судна XVIII століття. 

Знімальна група має подо-
лати понад 800 кілометрів. Ци-

ми днями з Херсона розпочав-
ся спільний українсько-литов-
ський велопробіг півднем кра-
їни напрямком Миколаїв — 
Одеса — Ізмаїл. 

«Своїм прикладом показу-
ємо, що Україна — прекрас-
на країна для туризму», — на-
голосив колишній прем’єр-
міністр Литви Андрюс Кубілюс. 

Вдячність представникам 
Литви за допомогу на політич-

ному рівні та увагу до Херсон-
щини висловив голова Хер-
сонської облдержадміністра-
ції Андрій Гордєєв:  «Ми під-
тримуємо акції, які сприяють 
налагодженню міжнародних 
культурних зв’язків. До того 
ж, Литва наш лобіст у Європі. 
Маю надію, що литовські гос-
ті закохаються в Херсон щину 
і відвідають наш регіон ще не 
раз».

Смертоносна дівчина-весна
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр».

ПРИГОДА. Лише дивом ви-
падковий перехожий, який ве-
чірньою порою присів на ла-
вочку, встановлену в цен-
трі Житомира біля паркової 
скульптури «Дівчина-весна», 
не загинув від удару електро-
струмом. Поліцейські, яких 
викликали друзі постражда-
лого, змушені були охороняти 
місце пригоди до приїзду ава-
рійної бригади енергетиків. 
Вони відключили від струму 
смертоносну металеву скуль-
птуру, один з елементів якої 
— нічний ліхтар.

Пастка, яка могла забра-
ти життя людей, виявила-
ся… нічиєю. За словами ке-
рівників міста, подарована 
Житомиру ще у 2012 році 
під час ковальського фести-
валю скульптура «не пере-
буває на балансі жодного з 
комунальних підприємств». 
Дивує, що нічий витвір мис-
тецтва досі не вкрали і не 
здали на металобрухт. Над-
звичайна пригода засвідчи-
ла, що кричуща безгоспо-
дарність цілком могла при-
звести до трагедії. 

У Житомирі чимало анало-
гічних об’єктів: від металевої 
скульптури булгаковського 
Ларіосика до пам’ятного зна-
ка язику, який до Києва до-
веде.

Однак замість того, щоб 
негайно провести інвентари-
зацію об’єктів та перевіри-
ти їх безпечність для людей, 
в обласному центрі заявили, 
мовляв, у всьому винні кова-
лі, які ще шість років тому мо-
гли пошкодити ізоляцію елек-
тропроводу під час монтажу 
дівчини-весни. Повірити у це 
важко, бо за цей час смер-
тоносна лавочка вже давно 
стала б місцем чиєїсь заги-
белі. Виявилося, що віднос-
но велика металева скуль-
птура, яку з чийогось дозво-
лу підключили до мережі ніч-
ного освітлення міста, всупе-
реч всім технічним інструкці-
ям, навіть не заземлена. 

Надзвичайна пригода в 
Житомирі має стати засте-
реженням не лише для жито-
мирських чиновників, бо ніх-
то не дасть гарантії, що по-
пулярні нині металеві парко-
ві скульптури в інших містах 
України не є аналогом смер-
тоносної дівчини-весни.
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Приклад Житомира доводить, що межа між дівчиною-
весною і бабою з косою — лише у чиновницькій 
байдужості

Гостей із дружньої країни щиро зустріли на Херсонщині
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