
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 29 СЕРПНЯ 2018 РОКУ  №160 (6276)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 28 серпня 2018 року
USD 2788.5240 EUR 3243.8900 RUB 4.1375 / AU 333981.52 AG 4076.82 PT 219177.99 PD 259890.44

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Непарадна жертовність 
без права забуття

ТРАГІЧНА СТОРІНКА. В останні дні серпня Україна вшановує 
героїв, які загинули в Іловайському котлі та під час воєнної 
операції з визволення міста чотири роки тому

Посол України у Сполученому Королівстві Великої 
Британії і Північної Ірландії про правове підґрунтя  
для збереження санкцій проти Росії після Brexit 

Митники нарощують 
бюджетні платежі

НАДХОДЖЕННЯ. За час реалізації експериментально-
го проекту зі створення умов для унеможливлення ухилення 
від сплати митних платежів — з 21 червня по 20 серпня — до 
держбюджету перераховано понад 66,7 мільярда гривень мит-
них платежів. Порівняно з торішнім аналогічним періодом фак-
тичні надходження зросли на більш ніж 23%, або на 12,6 мі-
льярда гривень. Станом на 27.08.2018 р. до державного бю-
джету перераховано понад 27,1 млрд грн митних платежів. Ви-
конання графіка становить 103,6%.

«Бачимо стабільну тенденцію щомісячного зростання мит-
них надходжень. Порівняно з торішніми показниками у черв-
ні надходження митних платежів зросли на 2,2 мільярда гри-
вень, у липні — на 5,9 мільярда. Надходження серпня від мит-
ниць на сьогодні на 6,4 мільярда гривень перевищують торішні 
та на 5,6 мільярда — червня-липня 2018 року. Оголошена уря-
дом і ДФС боротьба з контрабандою в дії, її буде продовжено, 
попри шалений тиск і на мене особисто, і на інших співробіт-
ників ДФС. Адже йдеться про наповнення бюджету й розвиток 
економіки», — цитує прес-служба ДФС слова в.о. її голови Ми-
рослава Продана. 

ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ ГАЛІБАРЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

60 млн грн
відшкодувало в серпні 

Держенергоефективності учасникам 
програми «теплих» кредитів

«Британія розробила  
власне санкційне 

законодавство.  
Воно вже готове, і його 

навіть внесено  
до парламенту».

Аграрії і збирають, і сіють 
УРОЖАЙ. Агропідприємства 

Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської, Вінниць-
кої, Київської, Полтавської та 
Хмельницької областей днями 
розпочали збирання соняшни-
ку. Намолочено 91 тисячу тонн 
із 53 тисяч га (1% прогнозу) з 
урожайністю 17,0 ц/га.

Зернові та зернобобові куль-
тури обмолочено на площі 9,9 
млн га (67%) та намолочено 
34,3 млн тонн зерна за врожай-
ності 34,6 ц/га. Зокрема зібра-
но: ранніх зернових і зернобо-
бових культур — 34,3 млн тонн 
з 9,9 млн га за врожайності 34,7 
ц/га; гречки — 10 тисяч тонн з 
8 тисяч га (8%) за врожайності 
12,5 ц/га; проса — 10 тисяч тонн 
із 7 тисяч га (13%) за врожай-
ності 14,7 ц/га.

Триває збирання техніч-
них культур, повідомляє прес-
служба Міністерства аграрної 
політики та продовольства. Тут 

відомство подає 
такі показники: 
сої зібрано 16 ти-
сяч тонн із 7 ти-
сяч га (менш як 
1%) за врожай-
ності 24,9 ц/га;  
ріпаку — 2,7 млн 
тонн з 1 млн га 
(99%) за врожай-
ності 26,1 ц/га.

Найбільший 
вал зерна намо-
лотили аграрії 
в Одеській (3,6 
млн тонн), Хар-
ківській (2,3 млн 
тонн), Дніпропе-
тровській (2,2 млн тонн), Він-
ницькій (2,2 млн тонн), Микола-
ївській (2,1 млн тонн) та Запо-
різькій (2 млн тонн) областях.

Найвищу врожайність зерно-
вих і зернобобових культур за-
фіксовано у Хмельницькій (52,5 
ц/га), Вінницькій (48 ц/га), Львів-

ській (47,8 ц/га), Івано-Франків-
ській (47,7 ц/га) і Тернопільській 
(47,3 ц/га) областях.

Водночас зі збиранням агра-
рії сіють озимий ріпак під уро-
жай 2019 року. Із прогнозова-
них 888 тисяч га посіяно 586 ти-
сяч (66%).

Уряд прагне активніше 
співпрацювати з дипломатами

НАСТАНОВИ. Зв’язок між 
урядом, Міністерством закор-
донних справ і дипломатични-
ми відомствами має посилю-
ватися. Щоб не лише розумі-
ти загальнодержавні проце-
си, а й брати в них участь зо-
крема через промоцію країни 
й підтримку товаровиробників 
як основу економічного зрос-
тання. Під час зустрічі з керівни-
ками закордонних дипломатич-
них установ України  Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
наголосив, що такі великі на-
ради проводять доволі рідко — 
раз на два роки. А потрібно зу-
стрічатися частіше — не рід-
ше разу на рік у широкому ко-
лі, а також на рівні секторальної 
взаємодії — з профільними мі-
ністерствами.

«Взаємодія між урядом, МЗС 
і представництвами має бути на 

високому рівні. Пріоритет один: 
Україна має забезпечити іс-
тотне зростання», — зазначив 
Прем’єр-міністр. Він пояснив, 
що таке зростання можливе за 

умов залучення інвестицій, по-
пуляризації реформ і змін, які 
вже дають результат, промоції 
приватизаційних можливостей. 
У цьому контексті глава уряду 
закликав дипломатів «не сто-
яти осторонь». Тим більше, що 
зміни відбуваються в часи над-
складних викликів — гібридної 
війни та важкого боргового на-
вантаження.

«Україна має надзвичай-
но великий державний борг, 
який пригнічує зростан-
ня економіки, — цитує сло-
ва Прем’єра  департамент 

інформації та комунікацій з 
громадськістю Секретаріа-
ту Кабінету Міністрів. — Але 
ми знаємо, що робити, щоб 
у середньо- та довгостроко-
вій перспективі позбутися 
фінансової залежності. Че-
рез зростання ВВП, інвести-
ції маємо відкривати Україну 
як країну, привабливу для ін-
вестування».

Промоція країни за кордоном і підтримка 
товаровиробників як основи економічного 
зростання — завдання посольств. 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 

09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. – 13 вересня 2018 р., 14 вересня 2018 р., 17 вересня 2018 р., 18 вересня 
2018 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В.В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, 
перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта – статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь в судовому 
засіданні в режимі відеоконференції.

Головуючий суддя В.В. Дев’ятко

Повідомлення про порушення основного зобов’язання в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»
За кредитним договором №CM-SME300/133/2007, укладеним 03.07.2007 року між Сулімою Сергієм Ста-

ніславовичем, 06.09.1963 р.н., та Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником яко-
го є Акціонерне товариство «ОТП Банк» (на сьогоднішній день права вимоги за кредитним договором та до-
говором іпотеки відступлені на ТОВ «ЛЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 40863757), було порушено грошове 
зобов’язання, в частині своєчасного погашення заборгованості, на сьогодні прострочена заборгованість за 
кредитним договором складає: 3 355 019,26 (три мільйони триста п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятнадцять гри-
вень, 26 копійок) гривень.

Майновим поручителем за договором іпотеки №РМ-SME-300/133/2007, посвідченого 03.07.2007 року 
приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижиком О.С., реєстровий №1-З-
349, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатиінвестбуд» (код ЄДРПОУ 33473675).

Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за договором кредиту протягом тридцяти днів з мо-
менту отримання вами цього повідомлення буде розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпо-
теки за Іпотечним договором №РМ-SME-300/133/2007 від 03.07.2007 року, а саме: 

а) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, село Гребенів, 
урочище Зелем’янка, 5а (п’ять літера «а»), загальною площею 449,1 кв.м;

б) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, село Гребенів, 
урочище Зелем’янка, 5в (п’ять літера «в»), загальною площею 272,6 кв.м;

в) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, село Гребенів, 
урочище Зелем’янка, 5г (п’ять літера «г»), загальною площею 1 420,1 кв.м;

г) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, село Гребенів, 
урочище Зелем’янка, 5д (п’ять літера «д»), загальною площею 1 437,7 кв.м.

В один із способів, передбачених умовами договору та чинного законодавства, в тому числі, але не ви-
ключно:

– Визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;
– Продаж предмету іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;
– Інші передбачені законодавством способи.

Жовківський районний суд Львівської області викликає Бе-
гена Ігоря Івановича в судове засідання як обвинуваченого, яке 
відбудеться 11.10.2018 року об 11 год. у приміщенні Жовків-
ського районного суду Львівської області за адресою: м. Жовк-
ва, вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя Мартинишин Я.М., каб № 10). Бу-
де розглядатись кримінальна справа № 462/5460/17 щодо обви-
нуваченого Бегена Ігоря Івановича в скоєнні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 28 – 
ч. 3 ст. 365 КК України.

ТОВ «Злагода», як орендар, який має переважне 

право, повідомляє про свій намір продовжити термін дії до-

говорів оренди земельних ділянок, що розташовані на тери-

торії Кислицької сільської ради Ізмаїльського району Одесь-

кої області, строк дії яких закінчується в 2019 році.

За детальною інформацією звертатися по телефону: 

0675187239.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Кулінченко Володимир Васильович, 06.02.1953 р.н., зареєстрований 

за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Луначарського, буд. 60, кв. 11,відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 31.08.2018 у пері-
од з 09.00 до 14.00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьку Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, буд. 18, до слідчого 
Тивонюка Р.А., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
№ 22018130000000245 від 13.07.2018.

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

ПОСТАНОВА 
від 22 серпня 2018 р. № 629 

Київ

Про внесення змін до Порядку надання соціальних послуг  
із встановленням диференційованої плати

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 99, ст. 4002), виклавши його в 
редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 грудня 2012 р. № 1184 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 629)

ПОРЯДОК 
надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

1. Цей Порядок визначає механізм надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати.
2. Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати в обсязі, визначеному державними стандартами соці-

альних послуг, надаються підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності, фі-
зичними особами — підприємцями, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, із за-
лученням бюджетних коштів (далі — суб’єкти).

3. Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати надаються особам, які мають право на їх отримання 
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

4. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється виходячи із середньомісячного сукупного до-
ходу особи за попередній календарний рік у розмірах, які не перевищують:

75 відсотків зазначеного доходу — у разі надання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного/хоспісного 
догляду в умовах стаціонару;

12 відсотків — у разі надання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, денного догляду, підтри-
маного проживання, надання притулку;

5 відсотків — у разі надання соціальних послуг представництва інтересів, посередництва (медіації), натуральної до-
помоги;

3 відсотків — у разі надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної ре-
абілітації, консультування, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, соціальної профілак-
тики.

Якщо особа, що потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати (далі — особа), отри-
мує декілька соціальних послуг, розмір такої плати визначається виходячи із більшого відсотка, але не може перевищу-
вати 75 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи.

Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що 
надаються протягом місяця.

5. Для обчислення розміру диференційованої плати за надання соціальних послуг відомості про дохід особи подають-
ся ДФС, Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування структурним підрозділам з питань соціального за-
хисту населення місцевої держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради або виконавчого органу ра-
ди об’єднаної територіальної громади, що утворюється згідно із законом та перспективним планом формування терито-
рій громад (далі — уповноважений орган), відповідно до пункту 8 цього Порядку.

Для обчислення доходу непрацюючих осіб, яким призначено пенсію вперше або які залишили роботу в період, за який 
враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, за бажанням особи враховується розмір отриманого доходу 
за попередній рік або розмір призначеної щомісячної пенсії в розрахунку за 12 місяців.

Вартість соціальних послуг розраховується на підставі тарифів на платні соціальні послуги, обчислених відповідно до 
Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 
квітня 2005 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 759).

6. Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується відповідно до зако-
нодавства.

7. Для отримання соціальних послуг особа або її законний представник подає уповноваженому органу за місцем про-
живання/перебування:

заяву про потребу в наданні соціальних послуг із встановленням диференційованої плати за формою, встановленою 
Мінсоцполітики;

довідки про доходи — у разі наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фон-
ді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит уповноваженого 
органу відповідно до цього Порядку.

Особа або її законний представник, що звертається за наданням соціальних послуг, є відповідальними за подані відо-
мості про доходи, що вплинули або могли вплинути на встановлення розміру диференційованої плати.

8. Для встановлення розміру диференційованої плати у п’ятиденний строк з дня отримання запиту уповноваженого ор-
гану подаються відомості:

про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — ДФС у порядку, встановленому Мінсоц-
політики та Мінфіном;

про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування — Пенсійним фондом України у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

9. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви складає акт обстеження матеріально-побу-
тових умов проживання особи за формою, встановленою Мінсоцполітики.

10. Рішення про надання (ненадання) соціальних послуг із встановленням диференційованої плати приймається місце-
вим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів після подання зая-
ви з урахуванням відомостей, визначених абзацами другим — третім пункту 8 цього Порядку та актом обстеження мате-
ріально-побутових умов проживання особи.

Рішення про надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати протягом одного робочого дня над-
силається уповноваженому органу.

Про прийняте рішення уповноважений орган протягом одного робочого дня письмово повідомляє:
суб’єкту для укладення договору про надання соціальних послуг або додаткової угоди до укладеного договору про на-

дання соціальних послуг за формами, встановленими Мінсоцполітики;
особі або її законному представнику.
Рішення про ненадання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати протягом одного робочого дня 

надсилається особі або її законному представнику.
11. Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати надаються відповідно до державних стандартів соці-

альних послуг з дати укладення відповідного договору або додаткової угоди до укладеного договору про надання соціаль-
них послуг між суб’єктом, який надає соціальні послуги, та особою або її законним представником.

12. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється на календарний рік.
13. Розмір диференційованої плати на наступний період у разі відсутності звернення особи про відмову від отримання 

соціальних послуг визначається без звернення особи за поданням суб’єкта уповноваженому органу відповідно до абзацу 
третього пункту 7 та пункту 8 цього Порядку.

14. Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати понад обсяг, визначений державними стандартами со-
ціальних послуг, надаються за плату.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
21.06.2018 Київ  №  553

Про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів 
ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побу-
тових відходів, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 27 квітня 2017 року № 601, Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, за-
твердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
27 квітня 2017 року № 602, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСПЕЦТРАНС» тариф на послугу з захоронення побутових від-
ходів на рівні 170,83 грн за 1 тонну (без ПДВ).

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСПЕЦТРАНС» структуру тарифу на послугу з захоронення по-
бутових відходів згідно з додатком.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційно-
му друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток  

до постанови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 21.06.2018 № 553

Структура тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»
№
з/п

Показник усього 
тис. грн

грн/т

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 67062,4 165,34
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 46629,9 114,96

1.1.1 паливо-мастильні матеріали 33841,8 83,44
1.1.2 частка витрат на паливо-мастильні матеріали у послузі з захоронення побутових відходів, % 49
1.1.3 матеріали для ремонту засобів механізації 733,0 1,81
1.1.4 електроенергія на технологічні потреби 3770,7 9,30
1.1.5 доставка грунту (вартість грунту) 2743,0 6,76
1.1.6 витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату 770,0 1,90
1.1.7 інші прямі матеріальні витрати 4771,3 11,76
1.2 прямі витрати на оплату праці 5514,5 13,60

1.2.1 частка витрат на оплату праці у послузі з захоронення побутових відходів, % 8
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 3066,1 7,56

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 1213,3 2,99
1.3.2 амортизаційні відрахування 42,1 0,10
1.3.3 витрати на здійснення заходів системи моніторингу та заходів екологічної безпеки 0,0 0,00
1.3.4 витрати на здійснення заходів з рекультивації 0,0 0,00
1.3.5 інші прямі витрати 1810,7 4,46
1.4 загальновиробничі витрати 11852,0 29,22
2 Адміністративні витрати 2016,0 4,97

2.1 витрати на оплату праці 922,9 2,28
2.2 інші витрати 1093,1 2,69
2.3 частка адміністративних витрат у послузі з захоронення побутових відходів, % 3
3 Витрати на збут 210,8 0,52
4 Інші операційні витрати 0,0 0,0
5 Фінансові витрати 0,0 0,0

5.1 витрати на сплату відсотків 0,0 0,0
5.2 інші фінансові витрати 0,0 0,0
5.3 частка фіннасових витрат у послузі з захоронення побутових відходів 0,0 0,0
6 Повна собівартість 69289,2 170,83
7 Витрати на покриття втрат 0,0 0,0
8 Планований прибуток, у тому числі: 0,0 0,0

8.1 податок на прибуток 0,0 0,0
8.2.1 дивіденди 0,0 0,0
8.2.2 резервний фонд (капітал) 0,0 0,0
8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,0 0,0
8.2.4 інше використання прибутку 0,0 0,0
8.3 частка планованого прибутку у послузі з захоронення побутових відходів, % 0
9 Вартість захоронення побутових відходів 69289,2 170,83

10 Обсяг послуги з захоронення побутових відходів, тис.т 405,6
11 Тариф на послугу з захоронення побутових відходів, грн./т 170,83

Начальник Управління з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами О. Кострикін
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону – Державна служба геології та надр України оголошує про проведення IIІ аукціону 

2018 року з продажу спеціальних  дозволів на користування надрами.
На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на IIІ аукціон 2018 року

№з/п Назва
ділянки надр

Назва корисної
 копалини

Вид
користування 

надрами

Місце 
знаходження 
ділянки надр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Східна ділянка  
Рекечинського  

родовища
пиляльні вапняки

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Вінницька обл., 
Шаргород-
ський р-н

13,43 2,69 4,50 44690,34 5

2
Липовецька  

ділянка (прояв),  
де розташована 

свердловина № 1

питні 
підземні 

води

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Вінницька обл.,
Липовець-

кий р-н
96,20 19,24 4,50 44729,96 5

3
Ділянка  

«Вільхівецька»,  
де розташована  

свердловина № 199

мінеральні при-
родні столо-

ві води

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Хмельницька 
обл., Чемеро-

вецький 
р-н

150,95 30,19 4,71 35810,34 5

4 Ділянка
Онитківська

пісок  
та піщано-гальковий  

матеріал

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР
Вінницька обл., 
Тиврівський р-н 10,26 2,05 4,50 29577,90 5

5
Ділянка надр  
в с. Вигода,  

де розташована 
свердловина № 6

питні 
підземні 

води

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Житомирська 
обл., Житомир-

ський 
р-н

98,18 19,64 4,50 39094,47 5

6 Ділянка Могилів-
Подільська трепел

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Вінницька обл.,                 
Могилів-Поділь-

ський р-н
21,08 4,22 4,50 31081,12 5

7 Ділянка  
Русавська - 3 пісковики

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР
Вінницька обл., 
Ямпільський р-н 28,92 5,78 4,50 30126,45 5

8 Костянтинівська 
ділянка пісковики

геологічне ви-
вчення, 

у т. ч. ДПР

Донецька обл.,  
Костянтинів-

ський  р-н
109,61 21,92 4,50 33328,61 5

9

Ділянка 
Скадовська

Скадовського  
родовища  

(свердловина 
№ 16-163)

питні 
підземні 

води 
40,0 м3/добу

А+В+С1
ДКЗ СРСР
протокол

від 17.05.1972
№ 6550

видобування
Херсонська 

обл., 
м. Скадовськ

291,10 58,22 9,08 40365,19 20

10

Ділянка  
Суміжна-Ближньо-

Серебрянська  
Ямського  
родовища

доломіти
(тис.т.)

А+В+С1-1091,  
позаб.-94
ВКЗ СРСР,  
протокол 

від 08.08.1952
№ 7580, протокол 

від 24.09.1953
№ 8454

видобування
Донецька обл.,
Бахмутський 

р-н
529,21 105,84 16,51 222311,56 20

11
Ділянка Південна 
Балахівського ро-

довища

графітові
руди/графіт

(тис.т.),
В+С1-23936/1302,

С2-18469/820,
ДКЗ України –

протокол 
від 21.01.1993 

№ 21, НТР-
протокол 

від 30.11.2000 
№ 61

видобування
Кіровоградська 

обл., 
Петрівський 

р-н
4170,35 834,07 72,55 3536006,83 20

12

Миронівське ро-
довище, Костян-
тинівський вугле-

розріз 
(в межах ділянок 
Костянтинівської
 і  Березівської) 

буре 
вугілля
(тис. т.)

В+С1-43195, по-
заб.-3150.
ДКЗ СРСР
протокол 

від 17.11.1976 
№7723

видобування
Кіровоградська 
обл., Олексан-
дрійський р-н

24745,33 4949,07 72,55 2436739,20 20

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних до-
зволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в 
аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надрами вста-
новлюються відповідно до чинного законодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок Дер-
жавної служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства),   за реквізитами: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, 
УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початко-
вої ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно 
з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38,           
e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». 
Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ докумен-

тообігу та контролю Державної служби геології та надр України. 
Останній день подання заяв 12   листопада 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9:00 год.  до 10:45 год. 27 грудня  2018 року за адресою:                   

м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал  (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися у встановлений строк, вва-
жаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 27 грудня  2018 року об 11 00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал,  
4 поверх.

Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення коштів 
до державного бюджету і сплачує різницю між  ціною продажу дозволу та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати 
наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу. 
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та надр України за адресою: м. Київ,  вул. Антона Цеді-

ка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор Васильович – тел. (044) 456-60-85, Ткачук Олександр Іванович, Павка Олена Іванівна  – тел. (044) 456-60-
56, Борисенко Дмитро Миколайович -  тел. (044) 536-13-20.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На посади:
— державного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
— вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповід-

ної галузі знань;
— знання ділової української мови;
— стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного виду спорту в Україні (для пре-
тендентів на посаду державного тренера), Програма підготовки національної збірної команди України з виду 
спорту до Олімпійських ігор приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: 
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб.611. 

Телефон для довідок: 289-12-75.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: житловий будинок літера З-2 загаль-
ною площею 238,0 кв.м, житлова площа 69,5 кв.м 
з надвірними побудовами, від 24.07.2012 р., серія 
та номер бланка САЕ673293, який знаходиться за 
адресою: м. Донецьк, вул. Волочаївська (Калінін-
ський район), буд. 104, видане Головним управлін-
ням благоустрою та комунального обслуговуван-
ня Донецької міської ради, на підставі рішення ви-
конкому Калінінської районної в м. Донецьку ради 
від 11.07.2012 р., № 171/6, видано начальником го-
ловного управління К.Л. Савінов  на ім’я Білоконь 
Олександр Петрович, вважати недійсним в зв’язку 
з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯИ 
№400268 від 14.04.2010 р., кадастровий номер 
1410136600:00:001:0176, земельна ділянка має 
площу 0,0707 га, яка розташована: м.Донецьк, Ка-
лінінський район, вул. Волочаївська (Калінінський 
район), 104, держакт виданий на підставі рішення 
Донецької міської ради №39/194 від 20.11.2009 р., 
та зареєстровано в книзі записів № 011035400106; 
вищевказаний державний акт виданий начальни-
ком управління Держкомзему у місті Донецьку До-
нецької області А.Ф. Мирошниченко, що належить 
Білоконь Олександру Петровичу, вважати недій-
сним в зв’язку з втратою.

Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє Коршуно-
ва Віктора Вікторовича (останнє відоме місце проживання: 
Львівська область, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, буд. 
19, кв. 34, як обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 12013150110002729 від 14.11.2013 року у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12, ч. 2 
ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 вересня 2018 року о 
09 год. 30 хв. у приміщенні Дрогобицького міськрайонно-
го суду Львівської області за адресою: Львівська область,  
м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39, каб. 11).

Суддя Р.І. Курус

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кузнецову Ла-
рису Миколаївну, 30.09.1971 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 13.09.2018 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лагутіну Ната-
лію Михайлівну, 18.02.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О.Невського/Річна, 29/11), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 13.09.2018 року о 08 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Пропоную спадкоємцям померлого в лютому 2018 року Калька Рос-
тислава Миколайовича, 27.04.1974 року народження, з’явитись до при-
ватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Левиць-
кої Р.В. за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, оф. 231/2, 
по спадковій справі Калька Ростислава Миколайовича, 1974 року наро-
дження, померлого в лютому 2018 року.

Пропоную спадкоємцю, Юдіну Вячеславу Олександровичу з’явитись 
до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу 
Левицької Р.В. за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 145, оф. 
231/2, по спадковій справі Щербатової Ольги Артемівни, 1923 року на-
родження, померлої 19 липня 2007 року.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Якубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Украї-
ни, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 13.09.2018 року о 15 год. 30 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

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

Суддя А.В. Трубніков

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 10 вересня 2018 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 601, обвинуваченого Шукальського Валентина Володимировича, 9 
січня 1980 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002606, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата спільно з Кіровоградською митницею ДФС 
проводить 14 вересня 2018 року о 12.00 год. за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 
79-А, кім. 215, аукціон з продажу майна, що перейшло в розпорядження митниці.
Номер 
лота Найменування майна, його характеристика, місцезнаходження

Одиниця
виміру Кількість

Вартість майна за 
оцінкою суб’єкта 
оціночної діяль-

ності (грн)

1

Одна комплектна пакувальна лінія «benhil» у кількості 1 шт., яка складається з: – однієї по-
вністю автоматично пакувальної машини «benhi cartomart 8562» для додаткового пакуван-
ня брикетів в обгортальний картонний короб; – однієї повністю автоматичної системи керу-
вання роботи лінії; – одного універсального напівавтоматичного пакувальника у картонні ко-
роби «benhil» тип 8507. Пакувально-фасувальний автомат «benhil» німецького виробництва, 
обладнаний системною панеллю для автоматизації виробництва, призначений для фасу-
вання харчових продуктів (вершкове масло, маргарин, спред тощо) в брикети різних фор-
матів, обгортання пакувальним матеріалом та укладкою в гофрокартонні ящики вагою до 
10 кг. Продуктивність шт/хв-195-220. Об’єм пакувального матеріалу гр.100-250. Розмір мм. 
4200*2800*200. Обладнання не експлуатувалося

шт. 1  24939719.20

 Стартова ціна продажу 24 939 719.20 грн, з урахуванням ПДВ. 
Майно знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова (Торези), 27-б. Ознайомитись з май-

ном можна щоденно за попередньою домовленістю з організатором аукціону з понеділка по п’ятницю з 
10.00 до 17.00 год., перерва з 13.00 до 14.00 год. за місцезнаходженням майна.

Учасники аукціону сплачують реєстраційний внесок 17 грн шляхом безготівкових розрахунків на р/р 
26000052906524 в Кіровоградській філії ПАТ «Приватбанк» в м. Кропивницький, МФО 323583, отримувач 
Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, код ЄДРПОУ 02944863. 

Прийом заяв на участь в аукціоні разом з документом про сплату реєстраційного внеску проводиться 
за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А, та закінчується за три робочі дні до початку  
його проведення.

Організатор аукціону: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А, тел. (0522) 35-18-56,  
(050)488-44-43; з 09.00 до 18.00 год., крім вихідних (субота, неділя).

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає кримінальне 
провадження № 22017050000000105 (номер 
справи 243/243/1369/17, номер провадження 
1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта 
Максима Анатолійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Бовт Максим Анато-
лійович, 03.08.1979 року народження, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судове 
засідання, яке відбудеться 7 вересня 2018 року о 
08.30 год. до суду, для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 
не прибув за викликом у судове засідання, суд 
відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення йо-
го прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 
КПК України, та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Суддя В.І. Старовецький

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Громчаков Олексій Вікторович, 

03.05.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 3 вересня 2018 
року о 10.00 год. до слідчого в ОВС Головного слід-
чого управління Генеральної прокуратури Украї-
ни Боршуляка О.І. за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 24, каб. № 262 (тел.: 044-200-58-
90), для проведення слідчих та процесуальних дій 
за його участі як підозрюваного в кримінальному  
провадженні № 42016000000003656 від 24.11.2016 р. 
за ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бредихін Валерій Євгенович, 

24.12.1965 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 3 вересня 2018 
року о 14.00 год. до слідчого в ОВС Головного слід-
чого управління Генеральної прокуратури України 
Боршуляка О.І. за адресою: м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 24, каб. № 262 (тел.: 044-200-58-90), 
для проведення слідчих та процесуальних дій за 
його участі як підозрюваного в кримінальному про-
вадженні № 42016000000003656 від 24.11.2016 р. за 
ч. 5 ст. 191 КК України.

Сихівський районний суд м. Львова повідомляє 
обвинувачену в кримінальному провадженні Бутков-
ську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 року наро-
дження, яка зареєстрована за адресою: Львівська об-
ласть, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81-б, що судове засі-
дання з розгляду обвинувального акта в криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 32012150000000019 від 
24.11.2012 року, про обвинувачення Бутковської Га-
лини Георгіївни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 
366 КК України, відбудеться 19 вересня 2018 року о 
09 год. 45 хв. у залі судових засідань Сихівського ра-
йонного суду м. Львова.

Суддя Теслюк Д.Ю.

Жовківський районний суд Львівської облас-
ті викликає Азарову Тетяну Михайлівну як об-
винувачену в судове засідання, яке відбудеться 
11.09.2018 року о 14.15 год. у приміщенні Жовків-
ського районного суду Львівської області за адре-
сою: м. Жовква, вул. Гагаріна, 3 «а» (суддя Міку-
ла В.Є., каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна 
справа № 446/1917/16-к щодо обвинуваченої Аза-
рової Тетяни Михайлівни в скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 
191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 
КК України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 64 210

Загальний тираж за серпень 336 129

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +22  +27
Житомирська +8  +13 +22  +27
Чернігівська +9  +14 +22  +27
Сумська +9  +14 +22  +27
Закарпатська +10  +15 +25  +30
Рівненська +7  +12 +22  +27
Львівська +7  +12 +22  +27
Івано-Франківська +8  +13 +22  +27
Волинська +8  +13 +21  +26
Хмельницька +8  +13 +22  +27
Чернівецька +9  +14 +22  +27
Тернопільська +8  +13 +22  +27
Вінницька +9  +14 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +10  +15 +24  +29
Дніпропетровська +14  +19 +27  +32
Одеська +15  +20 +26  +31
Миколаївська +14  +19 +29  +34
Херсонська +15  +20 +29  +34
Запорізька +14  +19 +29  +34
Харківська +13  +18 +27  +32
Донецька +14  +19 +28  +33
Луганська +13  +18 +28  +33
Крим +15  +20 +28  +33
Київ +12  +14 +24  +26

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

на
да

не
 а

вт
ор

ом

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

22..27
9..14

27..32
14..19

23..28
9..14

29..34
15..20

22..27
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

На Вінниччині пройшло 
свято хлібів і дідухів

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНИЙ ОБЕРІГ. У Музеї хліба села Білопілля Козятин-
ського району відбулося обласне свято обрядових хлібів та ді-
духів «Народу вічний оберіг». З усієї області сюди прибули май-
стри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва із 
власними виробами. Територіальні громади розгорнули світлиці, 
в яких поряд із щедрими дарами садів і ланів були дідухи, ком-
позиції із квітів та колосків, обжинкові снопи та обрядові хліби. 
Тут щедро пригощали гостей випічкою та смачними українськи-
ми стравами. І все це приправляли українською піснею. Свято 
супроводжувалося концертом народних аматорських колективів 
Козятинського, Калинівського, Липовецького та інших районів 
області, виступив заслужений артист Станіслав Городинський. 

Хліб для українця — оберіг. Хлібом-сіллю зустрічають гос-
тей, паляницю вносять у новий дім, хліб дає мати синові, про-
воджаючи його в далеку дорогу. І нині, у такий непростий для 
нашої країни час, це свято набуває особливого значення — єд-
нання і духовної сили. Було підбито підсумки конкурсу на най-
кращий коровай, найкращий дідух, найкращий виріб народної 
творчості та відзначено переможців. 

Жука-винищувача 
створили в Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НАУКА. Харківські вчені вивели комаху, яку ще називають 
короїдним вовком. Вона здатна знищувати короїдів. Як роз-
повів заступник голови Державного агентства лісових ресур-
сів України Володимир Бондар, жук-короїд пошкодив сотні ти-
сяч гектарів лісу у Волинській, Рівненській, Житомирській, Ки-
ївській, частково Чернігівській і Сумській областях. «Там вели-
чезна кількість короїдів. Це проблема, і ми шукаємо ефективні 
методи боротьби з нею», — сказав Володимир Бондар.

Першу партію жуків-убивць харківські науковці відправили в 
Сумську область. Комаха не становить загрози для людини і 
не шкодить деревам.
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Знайти і перепоховати останки воїнів 
за християнськими звичаями

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Останніми рока-
ми на Тернопільщині вдало-
ся знайти кілька поховань вої-
нів Армії УНР, українських по-
встанців. У місті Шумську ви-
явили останки вояків Україн-
ської Повстанської Армії, а в 

Чортківському районі між се-
лами Ягільниця та Нагірянка 
із 1942 року покоїлися невин-
но убієнні нацистами україн-
ські патріоти. Торік їхні остан-
ки перепоховали.

Нині на околиці селища Ла-
нівці тривають масштабні роз-
копки. За переказами старо-
жилів, на цьому місці в трав-

ні 1919 року було закатовано 
і засипано в ямі майже 50 во-
їнів Армії Української Народ-
ної Республіки. Щоб віднови-
ти історичну справедливість, 
а також належно перепохо-
вати вбитих, взялися за роз-
копки. 

На місці розкопок захоро-
нення побував голова Терно-

пільської обласної держав-
ної адміністрації Степан Бар-
на. Він зазначив, що треба 
напрацювати комплекс захо-
дів, щоб ушанувати пам’ять 
загиблих і перепоховати їх-
ні останки за християнськи-
ми звичаями, бо, на жаль, то-
ді в них це право відібрали не-
людським способом.

«Книжкова толока» зібрала книголюбів сходу 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НОВІ ВИДАННЯ. Літера-
турно-мистецький фестиваль 
«Сєверодонецька книжкова 
толока» зібрав у прифронто-
вій зоні представників півтора 
десятка українських видав-
ництв. Нові книжки презенту-
вали письменники Артем Ча-
пай, Василь Карп’юк, Владис-
лав Івченко, Олена Ольшан-
ська, Ольга Деркачова, від-
булись авторські читання Га-
лини Вдовиченко. Відвідувачі 
дізналися про утиски свобо-

ди слова в Криму на презен-
тації книжки Юрія Луканова 
«Пресувальна машина: як Ро-
сія знищувала свободу слова 
в Криму» і взяти участь у дис-
кусії на цю тему.

«Мета «Сєверодонецької 
книжкової толоки» — об’єд-
нати довкола українського 
слова й української культу-
ри українців з різних регіонів 
і жителів тепер уже прифрон-
тової території Луганської об-
ласті, показати, що Сєверо-
донецьк — місто не лише ін-
дустріальне, а в якому розви-
вається сучасна українська 
культура», — кажуть органі-
затори заходу директор фес-
тивалю Ігор Гармаш із Запо-
ріжжя і голова туристичної 
асоціації Луганської області 
Олег Нивениця.

На фестивалі працював 
майданчик з майстер-класа-
ми для дітей, відбулися теа-
тральні вистави. Гостям пока-
зали документальний фільм 
«Невидимий батальйон», 
який розповідає шість істо-
рій про участь жінок у війні на 
Донбасі. На відвідувачів та-
кож чекала цікава музична 
програма, зокрема вистава-
концерт «Новеченто (1900). 
Хороша історія» за участі піа-
ніста Майка Кауфмана-Порт-
нікова.

Кількість відвідувачів сягну-
ла майже двох тисяч, які відві-
дали 57 заходів. І одним з по-
пулярних побажань було про-
хання відкрити в регіоні укра-
їнську книгарню.

У Покровську відкрили 
пам’ятник авторові «Щедрика»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Покров-
ську на Донеччині відкрили 
пам’ятник українському ком-
позиторові і педагогу, авто-
рові всесвітньо відомого «Ще-
дрика» Миколі Леонтовичу. 
Як і планували, скульптурн у 
композицію з бронзи, грані-
ту і скла встановили в місь-
кому парку «Ювілейний». За-
мовником проекту виступи-
ла Покровська міська рада, а 
над його виготовленням пра-
цював художник з Донеччини 
Петро Антип, який з огляду на 
стислі строки залучив до ро-
боти колег. 

«Пам’ятник відливали в 
Харкові, ліпили в Києві, гра-

ніт брали в Житомирі, скло 
відливали у Дніпрі. Вийшла 
цікава масштабна компози-
ція зі скляними елементами, 
а на центральному місці в ній 
бронзова фігура Леонтови-
ча — 2,2 метра заввишки», — 
розповідає художник. 

Як уже писав «УК» про ре-
алізацію цього проекту, па-
м’ять великого українця тут 
вирішили вшанувати тому, що 
Микола Леонтович у 1904—
1908 роках жив і працював у 
Гришиному (стара назва міс-
та). Тут він викладав музику 
і співи у школі залізничників 
та організував хор з місцевих 
робітників. На згадку про той 
період у скульптурній компо-
зиції є зображення залізнич-
ного вокзалу та школи. 

Під час відкриття пам’ят-
ни ка виступив лауреат ба-
гатьох міжнародних конкур-
сів український дитячий хор 
«Щ едрик» — ще один своє-
рідний пам’ятник компози-
торові. А місцева влада під-

твердила попередні наміри 
про проведення в Покров-
ську хорових музичних ак-
цій «Щедрик-Фест» та «Наше 
Різдво на Донеччині». У при-
фронтовому місті створюють 
музей «Щ едрик». 

Усі, хто завітав на книжну толоку в Сєверодонецьку,  
просили відкрити в місті українську книгарню

Такий вигляд має пам’ятник відомому українському 
композиторові Миколі Леонтовичу


