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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Краще добрий токар, 
ніж поганий юрист

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Найбільша потреба на ринку праці —  
саме ті спеціальності, популярність яких серед молоді 
невелика, і навпаки 

Президент про переваги системи перетину кордону  
з ЄС за біометричними паспортами  

Урожай зібрано  
із 70% полів 

ЖНИВА-2018. Станом на кінець липня українські аграрії зі-
брали понад 22,4 млн тонн ранніх зернових та зернобобових 
культур із 7 мільйонів гектарів (70% прогнозу) за середньої 
врожайності 32,2 ц/га, повідомляє прес-служба Міністерства 
аграрної політики та продовольства. 

Зокрема намолочено: озимої пшениці — 17,0 млн тонн з 4,9 
млн га (76%) з урожайністю 34,8 ц/га; ярої пшениці — 54,4 тис. 
тонн з 22,7 тис. га (12%) з урожайністю 23,9 ц/га; озимого яч-
меню — 3 млн тонн з 850,5 тис. га (97%), 34,9 ц/га; ярого ячме-
ню — 1,6 млн тонн з 793 тис. га (49%), 20,8 ц/га; гороху — 590,5 
тис. тонн з 342,4 тис. га (79%), 17,2 ц/га; жита — 86 тис. тонн з 
36 тис. га (24% прогнозу) з урожайністю 24,2 ц/га; вівса — 25,6 
тис. тонн з 14,3 тис. га (7%) з урожайністю 17,9 ц/га.

Намолочено 2,4 млн тонн озимого ріпаку з 930 тис. га (95%) 
з урожайністю 25,9 ц/га, і 21 тис. тонн ярого ріпаку з 12 тис. га 
(17%), урожайність 17,3 ц/га.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1516 246 
переселенців з Донбасу і Криму взято 

на облік у структурних підрозділах 
соцзахисту населення обласних  

і Київської міської держадміністрацій

«Безвізовим режимом 
з країнами 

Європейського Союзу 
з червня 2017 року 

скористався  
понад мільйон 

українців».

Євросоюз вдарив новими санкціями  
по кримському мосту  

ЗЛОЧИН І КАРА. Рада ЄС 
додала шість компаній до пе-
реліку тих, що підпадають під 
обмежувальні заходи через 
дії, які підривають або загро-
жують територіальній ціліс-
ності, суверенітету й незалеж-
ності України. Їх внесено через 
участь у спорудженні Керчен-
ського мосту, який з’єднує Ро-
сію з анексованим Кримським 
півостровом. Своїми діями во-
ни підтримували зміцнення 
контролю Росії над анексова-
ним Кримським півостровом, 
які ще більше підривають те-
риторіальну цілісність, сувере-
нітет і незалежність України. 

Саме так Рада ЄС  відреа-
гувала на участь у споруджен-
ні мосту.  Обмежувальні за-
ходи стосуються заморожен-
ня активів цих шести компа-
ній у ЄС. А європейські ком-

панії та особи з ЄС з 31 липня 
позбавлено змоги вести спра-
ви з цими компаніями та нада-
вати їм будь-які кошти. В офі-
ційному журналі ЄС повідо-
мляється, що санкції запрова-
джують стосовно «АО «Инсти-
тут Гипростроймост — Санкт-
Петербург», «ПАО «Мосто-
трест», «Судостроительный 
завод «Залив», «ООО «Строй-
газмонтаж» (група СГМ), «OOO 
«Стройгазмонтаж-Мост» та 
«АО «ВАД».

Внаслідок цього рішення 
Ради ЄС загальна кількість 
компаній, щодо яких запро-
ваджено санкції через окупа-
цію Криму, зросла до 44, пові-
домляє УНІАН. Ще раніше Єв-
росоюз запровадив заборону 
на в’їзд і замороження акти-
вів 155 осіб, які причетні до по-
рушення територіальної ціліс-

ності України у зв’язку з анек-
сією Криму.

«Вітаю рішення Ради Євро-
пейського Союзу про запрова-
дження санкцій проти шести 
осіб, причетних до незаконно-
го будівництва Керченського 
мосту, — зазначив Президент 
Петро Порошенко у мікроблозі 
у Twitter. — Доручив МЗС по-
силити роботу щодо подаль-
шого посилення санкцій проти 
російського агресора та будь-
яких фізичних чи юридичних 
осіб, які пов’язані зі спробою 
анексії та тимчасової окупації 
українського Криму».

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін назвав запро-
ваджені Радою Європейсько-
го Союзу санкції проти шес-
ти компаній, причетних до спо-
рудження Керченського мос-
ту, застереженням європей-

ському бізнесу не вести спра-
ви в окупованому Росією Кри-
му. «Вітаю рішення Ради ЄС 
про запровадження санкцій 
стосовно російських компа-
ній, причетних до споруджен-
ня Керченського мосту. Важ-
ливе попередження також для 
європейського бізнесу не йти 
схожим шляхом по слизькому 
схилу», — написав глава зо-
внішньополітичного відомства 
у мікроблозі у Twitter. 

У ЄС нагадали, що інші об-
межувальні заходи, запрова-
джені через ситуацію в Украї-
ні, стосуються конкретних сек-
торів російської економіки — 
банківського, фінансового та 
енергетичного. Ці санкції чинні 
до 31 січня 2019-го. Крім того, 
санкції, запроваджені через 
анексію Криму і Севастополя, 
чинні до 23 червня 2019 року.

Амбулаторії 
будуватимуть  
за планом 

ПРІОРИТЕТИ. 310 сучасних нових амбулаторій буде зве-
дено в сільській місцевості у 15 регіонах України. Це пер-
ший пул проектів на 2018 рік за рахунок субвенції на роз-
виток сільської медицини, повідомив віце-прем’єр-міністр — 
міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Генна-
дій Зубко.

«Ми рухаємося чіткою маршрутною картою з упроваджен-
ня ініціативи Президента Петра Порошенка з розвитку якіс-
ної медицини у сільській місцевості. Амбулаторії будувати-
муть у межах нової мережі первинної медичної допомоги на 
всій території України. Нова мережа передбачає будівництво 
505 амбулаторій. Для будівництва ми розробили й затвер-
дили нові технічні вимоги до проектів амбулаторій із класом 
енергоефективності, а також перелік необхідного медично-
го обладнання (зокрема й телемедичного) для закладів пер-
винної ланки медицини», — наголосив Геннадій Зубко.

У першому пулі проектів — Волинська, Донецька, Запо-
різька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луган-
ська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-
ська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області, по-
відомляє служба віце-прем’єр-міністра. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
Київський університет права НАН України

ОГОЛОШУЄ 
прийом до аспірантури на 2018 рік з таких спеціальностей (спеціалізації):

Спеціальність – 081 – Право
• 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень; 
• 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-

ватне право; 
• 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;
• 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 
• 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 
• 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 
Спеціальність – 293 – Міжнародне право
• 12.00.11 – міжнародне право.
Термін навчання в аспірантурі (на денній та заочній формах) – 4 роки. Підготов-

ка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умо-
вах договору).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії такі документи:
1) заяву в паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник до аспірантури навчається або працює;
3) список опублікованих наукових праць (за наявності); вступники, які не мають 

опублікованих праць, подають наукову доповідь (реферат), з обраної ними науко-
вої спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
5) копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазна-

ченням здобутої спеціальності; копію додатка до диплома з оцінками;
6) копію паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
7) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;
8) два поштових конверти із власною адресою проживання;
9) чотири фотокартки розміром 3x4;
10) згоду на збір та обробку персональних даних.
Оплата за навчання аспірантів для набору на 2018/2019 навчальний рік, у грошо-

вій одиниці України – гривні:
Форма навчання Кількість навчальних років Вартість навчання 

за рік
Для аспірантів очної форми навчання 4 24 500 грн
Для аспірантів заочної форми навчання 4 23 500 грн

Для іноземних громадян 4 44 950 грн

Документи приймаються з 27 серпня по 25 вересня 2018 року за адресою: 03142, 
м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А, кім. 218. 

Телефон для довідок: 096 -97– 79 -927. E-mail: http://www.kul.kiev.ua

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 
року народження, викликається о 09.00 годині 14 серпня 2018 року 
до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення судового засідання у провадженні №1-кп/628/27/18, справа 
№628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Повідомлення
Адміністративна колегія Київського обласного тервідді-

лення АМКУ прийняла рішення від 20.03.2018 № 4 у справі  
№ 999/59-р-02-05-16 про порушення ТОВ «Західспецбудмехані-
зація» (ідентифікаційний код 34167321), яке передбачене п. 13  
ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Зазначеним  
рішенням на ТОВ «Західспецбудмеханізація» накладено штраф  
у розмірі 34 000 грн. З детальним текстом рішення можна  
ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного  
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №295448 Майнові права на нерухоме майно, офіс №4, 
№7, №3,5, №6,8; житлові № 1, № 7, № 13, №17, №24, №30, 
№30-3, №31, №90, №95, №102, №128, №132, №143; машиноміс-
ця (паркінг) №6, №65, №66, №69а, №69б, №74а, №74б, №81а, 
№7, №8, №9, №10, №12, №15, №16, №17, №19, №22, №26, №28, 
№29, №30, №31, №32, №38, №39, №40, №45, №5, №55, №56, 
№57, №58, заг.пл. 3190,02 кв.м за адресою: м. Київ, вулиця Дні-
провська набережна, 1-Б.

Початкова ціна продажу 44 307 874,44 грн (підлягає оподатку-
ванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 4 430 787,44 грн.

Аукціон відбудеться 03.09.2018 р. з 09.00 до 18.00 год. на сайті 
— https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Ки-
їв, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн-Пт з 09.00–18.00 год. 
Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення 
інформації до 09.00 год. 29.08.2018 р. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 09.00 год. 29.08.2018 року на поточний раху-
нок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 
в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З при-
воду ознайомлення з майном та за більш детальною інформаці-
єю звертатись за тел. 044-331-17-21.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як об-

винуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який меш-
кав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, 
будинок № 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 
26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судо-
ве засідання, яке відбудеться 14.08.2018 року о 09.30 год. у приміщенні  
№ 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду, ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL30867, F19GL30868, F19GL30869, F19GL30870, 
F19GL30872, F19GL30871

Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Дебіторська заборгованість юридичних осіб  
у кількості 2 шт.
Право вимоги за кредитним договором №14-02-14К-14
Майнові права за кредитними договорами №07-1-27/17; 
№07-27-1/19; №07-1-27/13; №07-1-27/8; №07-1-27/12; 
№07-1-27/11; №07-1-27/20
Право вимоги за кредитним договором №02-06К-37
Право вимоги за кредитними договорами  
у кількості 17 шт.
Основні засоби у кількості 39 шт. 

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

Дата проведення аукціону: 20.08.2018
21.08.2018 за лотом  F19GL30871

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу  
з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — розпочи-
нається 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  
по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, роз-
міщене на веб-сайті Фонду:http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/53-mercury/ 
38822-asset-sell-id-176139;  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/38824-asset-sell-id-176140;
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/38845-asset-sell-id-176175;  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/38834-asset-sell-id-176167

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Володи-
мировича як обвинуваченого на 16 год. 00 хв. 8 серпня 2018 року в справі 
за обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича, 19.04.1980 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 37.

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

Суддя М. В. Марченко

Повістка про виклик у суд потерпілих
У провадженні Сватівського районного суду Луганської області справа  

№ 426/2542/14 за заявою про перегляд вироку за новоявленими обставина-
ми за обвинуваченням Ландіка Р.В. за ч. 3 ст. 296 КК України.

На підставі ст.ст. 325, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає потерпілих у справі: Коршунову Марію Павлівну, Заяц 
Дар’ю Вікторівну в судове засідання, яке відбудеться 8 серпня 2018 року об 
11.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Суддя Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Бородіна Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/14/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Бородіна Сергія Олексійовича КК 
України на 10 серпня 2018 року о 09.30 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Юрченко С. О.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 липня 2018 р. № 587 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 8 грудня 2006 р. № 1686  
і від 31 січня 2007 р. № 80

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 

«Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» (Офі-
ційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311; 2015 р., № 28, ст. 799; 2016 р.,  
№ 56, ст. 1937) і від 31 січня 2007 р. № 80 «Про затвердження Порядку надан-
ня інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до гру-
пи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг» (Офіційний ві-
сник України, 2007 р., № 8, ст. 292; 2013 р., № 100, ст. 3670; 2014 р., № 64,  
ст. 1760; 2016 р., № 56, ст. 1937) зміни, що додаються. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 липня 2018 р. № 587
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 8 грудня 2006 р. № 1686 і від 31 січня 2007 р. № 80

1. У додатках 1—6 до Державної типової програми реабілітації інвалідів, за-
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686:

1) підрозділ «Послуги з реабілітації» розділу «Вікова категорія старше пенсій-
ного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» доповнити такою позицією:

«Професійна реабілітація: 
експертиза потенційних професійних 
здібностей

медико-соціальні експертні  
комісії

професійна орієнтація
професійний відбір
професійна адаптація
професійна підготовка, перепідго-
товка та підвищення кваліфікації
професійна освіта

заклади освіти всіх типів, центри 
зайнятості, реабілітаційні  
установи, Фонд соціального  
захисту інвалідів»;

2) у тексті графи «Надавачі» слова «навчальні заклади» замінити словами 
«заклади освіти».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80:
1) у постанові:
назву постанови викласти в такій редакції:
«Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації)»;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Порядок надання окремим категоріям осіб послуг із комп-

лексної реабілітації (абілітації), що додається.»;
          2) Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох 

років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітацій-
них послуг, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 31 січня 2007 р. № 80 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 липня 2018 р. № 587)
ПОРЯДОК 

надання окремим категоріям осіб послуг 
із комплексної реабілітації (абілітації)

1. Цей Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з 
інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо 
отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності) (далі — отримувачі), 
послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

2. Отримувачу надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілі-
таційній установі, яка провадить діяльність відповідно до Закону України «Про реабі-
літацію осіб з інвалідністю в Україні» та інших нормативно-правових актів у сфері ре-
абілітації (абілітації).

3. Для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), зокрема з ме-
тою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або кому-
нальної форми власності (далі — установа) отримувач або його законний пред-
ставник подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населен-
ня районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчо-
го органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті  
(у разі її утворення) ради, крім мм. Києва та Севастополя, ради об’єднаної терито-
ріальної громади (далі — місцевий орган) за місцем проживання (перебування) та-
кі документи:

1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);
2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною ко-

місією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу 
(для дітей з інвалідністю);

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного за-
кладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отриман-
ня інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абі-
літації) в установі;

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалід-
ністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інва-
лідності) або інший документ, що посвідчує особу;

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізич-
них осіб — платників податків;

6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
7) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 

027/о);
8) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які 

є внутрішньо переміщеними особами).
Місцевий орган перевіряє наявність поданих документів і робить копії, які засвід-

чуються посадовою особою такого органу.
4. Днем звернення отримувача або його законного представника до місцевого ор-

гану вважається дата надходження документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, 
що реєструються у відповідному журналі.

5. Місцевий орган протягом п’яти робочих днів:
інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення 

щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію);
вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про 

направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію);
надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на комплексну ре-

абілітацію (абілітацію) з відміткою про внесення інформації про отримувача до цен-
тралізованого банку даних з проблем інвалідності та копії документів, зазначених у 
пункті 3 цього Порядку.

6. Після отримання від місцевого органу документів, визначених абзацом четвер-
тим пункту 5 цього Порядку, установа реєструє їх у відповідному журналі та протягом 

п’яти робочих днів розглядає такі документи і надсилає місцевому органові та отри-
мувачу або його законному представникові рішення про надання послуг із комплек-
сної реабілітації (абілітації) із зазначенням дати початку курсу реабілітації.

Після зарахування отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) на підста-
ві його індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-консультативної 
комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які нале-
жать до групи ризику щодо отримання інвалідності) в установі складається індивіду-
альний план комплексної реабілітації (абілітації).

7. Реабілітаційні послуги надаються установами безоплатно.
8. Після закінчення курсу комплексної реабілітації (абілітації) установа видає отри-

мувачу або його законному представникові довідку про надані реабілітаційні послу-
ги та результати комплексної реабілітації (абілітації), копію якої надсилає до місце-
вого органу.

9. Форми заяви про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), жур-
налу реєстрації документів, рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію 
(абілітацію), повідомлення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію), 
рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), індивідуального 
плану комплексної реабілітації (абілітації), довідки про надані реабілітаційні послуги 
та результати комплексної реабілітації (абілітації) затверджуються Мінсоцполітики.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 липня 2018 р. № 597 
Київ

Про внесення зміни до пункту 4  
Положення про Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455; 2017 р., № 8, ст. 247), ви-
ключивши підпункт 9516.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 липня 2018 р. № 478-р 
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 13 червня 2018 р. № 423

Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
червня 2018 р. № 423 «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окремих територій» зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із змінами, що внесені у додатки 1 і 2 урядового розпорядження,  
можна ознайомитися на сайті «УК».
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Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +24  +29
Житомирська +13  +18 +24  +29
Чернігівська +14  +19 +24  +29
Сумська +13  +18 +24  +29
Закарпатська +14  +19 +27  +32
Рівненська +12  +17 +24  +29
Львівська +12  +17 +23  +28
Івано-Франківська +12  +17 +23  +28
Волинська +12  +17 +24  +29
Хмельницька +12  +17 +24  +29
Чернівецька +12  +17 +24  +29
Тернопільська +12  +17 +23  +28
Вінницька +14  +19 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +14  +19 +24  +29
Кіровоградська +14  +19 +24  +29
Полтавська +14  +19 +24  +29
Дніпропетровська +14  +19 +25  +30
Одеська +15  +20 +27  +32
Миколаївська +15  +20 +27  +32
Херсонська +15  +20 +27  +32
Запорізька +15  +20 +27  +32
Харківська +14  +19 +24  +29
Донецька +14  +19 +26  +31
Луганська +14  +19 +26  +31
Крим +17  +22 +26  +31
Київ +16  +18 +26  +28

Укргiдрометцентр
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Трахтемирів стає 
дуже популярним 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТНІ МАНДРИ. Працівники державного історико-культурно-
го заповідника «Трахтемирів» відзначають істотне пожвавлен-
ня інтересу туристів з усіх куточків України до Трахтемирівсько-
го півострова на Дніпрі поблизу Канева. Півострів, який ще від 
часів Козаччини має репутацію місця сили, вподобали як піші 
подорожувальники, так і любителі велосипедних мандрівок та 
подорожей на човнах. Гості заповідника мандрують стежками 
крутих схилів таємничої місцини, купаються у Дніпрі та озерах, 
п’ють із джерел, про цілющість води яких складали легенди ще 
в часи Київської Русі.

Діти у три зміни відпочивають у дитячому патріотичному табор і 
«Трахтемирівська Січ». Тут нещодавно побували із табором і вихо-
ванці елітної київської школи «Софія» з вальдфорською системою 
навчання, яка у своїй роботі акцентує на розкритті талантів дити-
ни «у гармонії із тенденціями розвитку природи, людини, світу».

Луганщина розширює 
український ефір

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТЕЛЕПРОСТІР. Відтепер Перший Західний здійснює мов-
лення у Сватовому, Біловодську та Марківці. На об’єктах кон-
церну РРТ запрацювали передавачі каналу, тож жителі під-
контрольної території Луганщини дивляться Перший Західний. 

За повідомленням прес-служби Луганської ОДА, найближ-
чим часом розпочнеться будівництво РТС у Попаснянському 
районі, що дасть змогу остаточно здолати дискретність ефір-
ного простору краю й розширити українське мовлення на не-
підконтрольні території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що майже рік тому введено в експлуатацію раді-
отрансляційну станцію в Новоайдарському районі, з якої тран-
слюються 12 цифрових телеканалів та чотири FМ-радіостанції. 
Сигнал вежі сягає Луганська та інших населених пунктів тим-
часово не підконтрольної українській владі території. Зокре-
ма, глядачам на окупованій частині області доступні 5 канал, 
«UA:Донбас», «Прямий», «Правда тут».

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Протягом 
трьох днів у курортному Ска-
довську на Херсонщині тривав 
XVI Всеукраїнський благодій-
ний дитячий фестиваль «Чор-
номорські Ігри». Цього року 
для участі зареєструвалися 
563 конкурсанти. Після двох 
відбіркових турів до півфіна-
лу пройшло 50 вокалістів і во-
кальних груп віком 6—16 ро-
ків, які виборювали перемогу. 

Оцінювало виступи учасни-
ків журі, до складу якого уві-
йшли народний артист України 
Олександр Пономарьов, член 
Національної ради з питань те-
лебачення і радіомовлення Ва-
лентин Коваль, композитор і 
продюсер Руслан Квінта, ди-
ректор музичної школи і викла-
дач вокалу Олена Савінова, ге-
неральний продюсер каналу 
М1 Нателла Чхартішвілі-Заца-
ринна, продюсер Олена Мозго-
ва, а також продюсер телека-
налу М2 Роман Муха. 

Засновник фестивалю Ми-
кола Баграєв поділивс я: «Цьо-
го року «Чорноморським Іг-
рам» виповнилося 16 — це як 

випускний клас. Продовжує-
мо нашу історію і бачи-
мо свою місію в то-
му, щоб допомага-
ти дітям. Цей фес-
тиваль — чудовий 
майданчик для ре-
алізації творчих 
амбіцій конкурсан-
тів. Тут вони ма-
ють змогу здобу-
ти досвід, відвідати май-

стер-класи українських зірок і 
відчути себе справжніми поп-
виконавцями. Вражає високий 
рівень підготовки учасників».

Першого дня для учасників і 
глядачів фестивалю виступали 
колишні випускники «Чорно-
морських Ігор» АLYOSHA, Ті-
на Кароль, ТаmеrlаnAlena. Тоді 
ж відбувся півфінал вокально-
го конкурсу. У суботу — фінал, 
у неділю — вокальна битва за 
Гран-прі і гала-концерт.

За 15 років існування ви-
пускниками фестивалю «Чор-
номорські Ігри» стали багато 
популярних нині виконавців: 
Надія Дорофєєва, Настя Ка-
менських, Кирило Туриченко, 
Юлія Саніна, Михайло Хома 
(DZIDZIO), MamaRika. 

Цього року Гран-прі дістав-
ся співачці з Броварів Елі-
ні Іващенко, яка виступи-
ла з композицією Бейон-
се «Listen». Еліна — пе-
реможниця шоу «Голос. 
Дiти-3», в якому її настав-
ницею була Тіна Кароль.

Байкери провезли прапор через усю країну

Учасники мотопробігу фінішують у Запоріжжі

«Чорноморські Ігри» визначали 
найкращого вокаліста 

випускний клас. Продовжує-
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ти дітям. Цей фес-
тиваль — чудовий 
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номорські Ігри» стали багато 
популярних нині виконавців: 
Надія Дорофєєва, Настя Ка
менських, Кирило Туриченко, 
Юлія Саніна, Михайло Хома 
(DZIDZIO), MamaRika. 

Цього року Гран-прі дістав
ся співачці з Броварів Елі
ні Іващенко, яка виступи
ла з композицією Бейон
се «Listen». Еліна — пе
реможниця шоу «Голос. 
Дiти-3», в якому її настав
ницею була Тіна Кароль.

Переможницю Еліну 
Іващенко привітав 
засновник фестивалю 
Микола Баграєв

Фестиваль тривав у курортному Скадовську протягом трьох днів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЄДНІСТЬ. Всеукраїнський 
мотопробіг за єдність Укра-
їни, який розпочався кіль-
ка днів тому в Ужгороді, фіні-
шував у Запоріжжі. За кілька 
днів байкери проїхали Терно-
піль, Вінницю, Житомир, Київ, 

Полтаву, Дніпро, Волноваху, 
Маріуполь.

У Запоріжжі на централь-
ній площі учасників мотопро-
бігу разом із представниками 
обласної влади вітали місце-
ві байкери. А на козацькому 
острові Хортиця у Кінному те-
атрі для всіх гостей було вла-
штовано святкову програму. 

Байкери везли великий 
державний прапор України і 
національний прапор крим-
ських татар. «Під час поїзд-
ки ми побували на адміністра-
тивному кордоні з Кримом, 
зокрема на Чонгарі, — роз-
повів один з організаторів ак-
ції Микола Спиридонов. — У 
цьому місці, одному з передо-

вих рубежів оборони країни, 
передали представникам ре-
гіонального меджлісу Херсон-
щини кримськотатарський 
прапор, підписаний учасни-
ками байкерських клубів. 
Проїхавши через усю країну, 
об’єд нуючись з областями, ми 
показали, що ми дружні і єди-
ні, попри всі відмінності».


