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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Бюджет  
розбудови країни

КОШТОРИС ДЕРЖАВИ. Проект головного фінансового 
документа, який вчасно подали до Верховної Ради, містить 
реальні показники й дає уявлення, як ми житимемо  
в 2019 році

Голова Верховної Ради про представлення урядом  
у парламенті проекту закону «Про Державний бюджет 
на 2019 рік»

«Велика угода» 
віджила своє

ВТРАТА ЧИННОСТІ. Президент Петро Порошенко підписав 
указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробіт-
ництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією». 
Відповідно до рішення РНБО раніше було підтримано пропози-
ції МЗС щодо припинення чинності цієї так званої «великої уго-
ди», підписаної 31 травня 1997 року.

МЗС має повідомити Росії про бажання України припинити 
дію Договору про дружбу, відповідно до статті 40 цього доку-
мента, та внести в установленому порядку на розгляд Прези-
дентові України проект закону про припинення дії Договору. 
МЗС має поінформувати ООН, ОБСЄ, інші міжнародні органі-
зації про бажання припинити дію угоди та підстави припинення, 
повідомляє департамент прес-служби АП.

До 30 вересня МЗС поінформує Росію нотою про бажання 
України припинити дію договору, а глава держави внесе до 
Верховної Ради відповідний законопроект, згідно зі ст. 24 За-
кону «Про міжнародні договори України».

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

15,43 млрд м3

природного газу закачано нині  
до українських підземних сховищ.  

З 9 квітня запаси палива зросли  
у 2,08 раза

«У п’ятницю  
ми зможемо  

розпочати дискусію 
щодо ухвалення  

нового українського 
бюджету».

До 1 жовтня всі надруковані 
підручники розвезуть по школах

ОСВІТА. 100% букварів, під-
ручників з математики та кур-
су «Я досліджую світ» для 1 
класу вже надруковано. Літе-
ратуру передають для розве-
зення до обласних книжкових 
баз. Про це запевнили у Мініс-
терстві освіти і науки.

«Для нас важливо, щоб під-
ручники з базових предметів 
— букварі, підручники з ма-
тематики та курсу «Я дослі-
джую світ» — надійшли у шко-
лу швидше, щоб учителі могли 
з ними ознайомитися й почати 
роботу з дітьми. Загалом два 
тижні на доставку — нормаль-
ний термін з огляду на досвід 
попередніх років, тобто підруч-
ники мають бути у школах до 
1 жовтня. Але завжди є засте-
реження щодо роботи місце-
вих органів самоврядування. 
Ми доправляємо всі книжки 

до обласних книжкових баз, а 
далі їх розвозять місцеві орга-
ни самоврядування. Тому хо-
чу звернутися до управлінців 
на місцях: будь ласка, не зво-
лікайте з розвезенням, одра-
зу, щойно отримаєте підручни-
ки на обласні бази, починайте 
доправляти їх до шкіл», — під-
креслила профільний міністр 
Лілія Гриневич.

Протягом вересня для пер-
шокласників триває адапта-
ційний період — вони навча-
ються без підручників, не но-
сять до школи важких ранців і 
працюють насамперед для ви-
роблення правил класу та що-
денних алгоритмів роботи.

Дуже докладну програму, в 
якій вказано, чим мають за-
йматися діти протягом адап-
таційного періоду в першому 
класі, оприлюднено на сайті 

МОН. Ці матеріали в електрон-
ному вигляді було надіслано у 
всі школи, а також у паперо-
вому вигляді — видрукува-
но місцевими органами само-
врядування й було доставле-
но у школи, які поки що не ма-
ють доступу до принтера чи ін-
тернету.

Цьогорічний друк підручни-
ків мав певні ризики, оскільки 
нині друкують у 2,5 раза біль-
ше книжок, ніж зазвичай, — 
понад 18 мільйонів примірни-
ків та одразу три лінійки під-
ручників: для 1, 5 та 10 класів. 
Загалом терміни розвезен-
ня підручників у школи посу-
ваються в середньому на мі-
сяць.

Але підручники з усіх пред-
метів 1, 5, 10 класів розміще-
но на сайті МОН в електронно-
му вигляді.

Боржники частіше обирають 
мирову угоду

АЛІМЕНТИ. Завдяки першо-
му та другому пакетам законів 
#ЧужихДітейНеБуває з почат-
ку року стягнуто 3 мільярди гри-
вень аліментів. «Другий пакет 
законів, який набув чинності 28 
серпня і спрямований на захист 
прав дітей, дає виконавцям ще 
більше інструментів для впливу 
на недобросовісних батьків. Зо-
крема, це накладення штрафів 
на суму боргу з аліментів. Цей 
та інші інструменти дуже дієві, 
про що свідчать показники стяг-
нутих аліментів», — коментує 
результати міністр юстиції Пав-
ло Петренко.

Новим законодавством ско-
рочено термін заборгованос-
ті з аліментів для винесення ви-
конавцями постанов про обме-
ження боржників у праві виїзду 
за кордон, керування авто, ко-
ристування зброєю та полюван-

ня. Якщо раніше під цю санкцію 
підпадали боржники, у яких су-
купний розмір заборгованості 
перевищував шість місяців, то 
нині цей термін скорочено до чо-
тирьох. Тепер на 30 тисяч біль-
ше боржників стикаються з від-
повідними обмеженнями.

Якщо йдеться про заборгова-
ність з аліментів перед дитиною 
з інвалідністю чи важко хворою, 
такі постанови виконавці вино-
сять за заборгованість понад 
три місяці. Держвиконавці вже 
винесли 144 постанови про об-
меження кожного виду за бор-
ги перед їхніми важко хворими 
діть ми, повідомляє прес-служба 
Мін’юсту. 

До виконавців уже зверну-
лися 877 батьків для надан-
ня довідок про наявність за-
боргованості понад чотири мі-
сяці для виїзду дітей за кор-

дон без дозволу іншого з бать-
ків. Уже складено 18545 прото-
колів про вчинення боржником 
адміністративного правопору-
шення, передбаченого части-
нами першою, другою і третьою 
статті 183-1 КУпАП, і судами ви-
несено 1602 постанови про на-
кладення на боржника стягнен-
ня у вигляді суспільно корис-
них робіт. Якщо боржник ухиля-
тиметься, до нього застосову-
ватимуть адмінарешт, а в разі 
злісного ухилення від виконан-
ня суспільно корисних робіт — 
буде застосовано кримінальну 
відповідальність: позбавлення 
волі до двох років.

Відносно 43 тисяч дітей уже 
повністю погашено заборгова-
ність. 35600 тисяч сімей досягли 
згоди щодо сплати аліментів і 
відкликали виконавчі документи 
у зв’язку з відсутністю претензій.

Національна безпека — один із пріоритетів уряду на наступний рік
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ДОКУМЕНТИ

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно 
обвинуваченого Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 4201605000000939 від 15.09.2016, міс-
це проживання обвинуваченого: м. Донецьк Донецької області, викли-
кається на 24 вересня 2018 року о 09.00 годині до суду, каб. №23/3, 
для участі в розгляді кримінального провадження (№ 234/1454/18, 
1-кп/234/748/18).

Головуючий суддя Ю.О. Сухоручко

Краматорський міський суд Донецької області розглядає криміналь-
ну справу №234/12748/18 (провадження №1-кп/234/897/18) за обвину-
ваченням Богатир Нелі Олександрівни за ст. 110 ч. 2 КК України.

Викликається обвинувачена: Богатир Неля Олександрівна, яка про-
живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя 
Стуса, буд. 56, кв. 4, на 24 вересня 2018 року о 09.00 годині, для учас-
ті в судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорсько-
го міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №22.

Суддя А.О. Михальченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Дриженка Артема Юрійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 
ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, який викликається для участі в розгляді 
кримінального провадження, що відбудеться 24 вересня 2018 року о 
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Медведок Володимир Володимирович, 01.01.1972 року народження, уродженець: с. Тимирязівка Урицько-
го району Кустанайської області Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Купріянова, буд. 19, проживає за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Олімпійська, 
буд. 9, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 24.09.2018р., 25.09.2018 р. та 
26.09.2018р. на 10 годину до кабінету № 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, до старшого слідчого в ОВС Журка Л.Ю., 
для  проведення слідчих дій за Вашою участю в кримінальному провадженні № 22017050000000063 в якому Ви є 
підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на ви-
клик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосу-
вання приводу та здійснення подальшого спеціального судового провадження. При наявності поважних причин, 
що перешкоджають явці за викликом у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про 
причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Номер лота: F11GL31710; F106GL32067
Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення 
відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

10.10.2018

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація 
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39597-asset-sell-id-179441
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39579-asset-sell-id-179376

Артемівським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо: Гнеся Романа Анатолійовича, Штепи Олександра Сер-
гійовича, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія Олександровича за скоєння кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, судовий розгляд якої відкладено 
на 11.00 годину 25 вересня 2018 року.

У зв’язку з цим, обвинуваченим: Гнесю Роману Анатолійовичу, Штепі Олександру Сергійовичу, По-
лякову Євгену Олександровичу, Харитоненку Анатолію Олександровичу необхідно з’явитись до зали 
судового засідання № 306 Артемівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 84500, 
Донецька область, місто Бахмут, вулиця Миру, 5, 25 вересня 2018 року об 11.00 годині.

Суддя О.М. Павленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Коршунов Віктор Ігорович, 30.04.1989 року народження, уро-

дженець та мешканець: м. Комсомольське, вул. Циса, буд. 18 Старобешівського 
району Донецької області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни Вам необхідно з’явитися 21 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу Управління СБУ в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевчен-
ка, 1-А, каб. № 251, до начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівець-
кій області Волощука О.В. (тел. (0372) 595-260), для участі в проведенні слідчих 
дій, вручення процесуальних документів та ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження № 22017260000000004 від 16.02.2017, зареєстрованого за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Посвідчення учасника бойових 
дій на ім’я Довгалюка Олександра 
Анатолійовича, серії АБ № 589220, 
видане 29 грудня 2014 р. Головним 
управлінням персоналу Генераль-
ного штабу Збройних Сил Украї-
ни, вважати недійсним у зв’язку із 
втратою.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів 
на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 
№ 615 (далі — Порядок)

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна продажу 

дозволу, 
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної 
копалини

Вид 
користування 

надрами

Місце  
розташування

1 2 3 4 5 6
1 ділянка Бабаївська геологічне 

вивчення
пісок Харківська обл., 

Харківський р-н
12,91

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціаль-
них дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претенден-
тів Державною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цеді-
ка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 19 жовтня 2018 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»: 

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL30626; F11GL30701- F11GL30711; F11GL31223; F11GL31346; 
F11GL31462; F11GL32075; F11GL32260- F11GL32261

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення 
відкритих торгів 
(аукціону) /
електронного аукціону:

01.11.2018

Час проведення 
відкритих торгів 
(аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація 
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39585-asset-sell-id-179385
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39588-asset-sell-id-179402
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39595-asset-sell-id-179439
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39596-asset-sell-id-179440
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39598-asset-sell-id-179442
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39580-asset-sell-id-179377
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/39586-asset-sell-id-179386

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 липня 2018 р. № 718 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 1999 р. № 859 і від 3 жовтня 2012 р. № 899

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 

«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на держав-
ній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (Офіційний вісник 
України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742; 2015 р., № 100, ст. 3432; 
2017 р., № 54, ст. 1629) і від 3 жовтня 2012 р. № 899 «Про порядок здійснення витрат 
суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження 
(непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» (Офіційний ві-
сник України, 2012 р., № 75, ст. 3027; 2016 р., № 94, ст. 3072) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 2018 р. № 718

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 від 19 травня 1999 р. № 859 і від 3 жовтня 2012 р. № 899
1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859:
1) абзац перший після слів «право встановлювати» доповнити словами «такі ви-

ключні умови оплати праці»;
2) підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річ-

ного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується;»;
3) підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«Інші заохочувальні виплати, що не відносяться до оплати праці, керівнику під-

приємства не надаються.».
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899:
1) абзац дванадцятий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«не можуть здійснювати продаж, списання державного майна, виплату винагоро-

ди (премії) керівникам;»;
2) абзац другий підпункту 3 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 623-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного  
бюджету, передбачених Міністерству аграрної  

політики та продовольства на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
аграрної політики та продовольства на 2018 рік у загальному фонді державного бю-
джету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків за програмою 2803020 «Проведення земельної ре-
форми» в сумі 111 713,8 тис. гривень, у тому числі видатки розвитку — 72305,3 тис. 
гривень, видатки споживання — 39408,5 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2803030 «Загальнодержавні 
топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державно-
го кордону» в сумі 111 713,8 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству аграрної політики та продовольства — погодження перерозподілу 

видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 647-р 
Київ

Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році
Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік» здійснити перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам у 2018 році згідно з додатком.

Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису держав-
ного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 5 вересня 2018 р. № 647-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 
обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році

тис. гривень
Код місцевого 

бюджету
Назва місцевого бюджету  

адміністративно-територіальні одиниці
Обсяг субвенції

зменшення збільшення
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4 000
03302200000 Горохівський район 4 000
03303200000 Іваничівський район 1 500
03304200000 Камінь-Каширський район 4 000
03305200000 Ківерцівський район 1 500
03307200000 Локачинський район 1 500
03308200000 Луцький район 3 700
03311200000 Маневицький район 2 700
03312200000 Ратнівський район 1 900
03313200000 Рожищенський район 5 300
03502000000 отг смт Голоби 1 400
03522000000 отг смт Іваничі 700
03526000000 отг смт Любешів 1 200
03534000000 отг с. Сереховичі 500
03536000000 отг смт Луків 1 500
03537000000 отг смт Турійськ 2 600
07201100000 м. Ужгород 3 766,5
07202100000 м. Берегове 1 513,9
07204100000 м. Хуст 3 420,5
07205100000 м. Чоп 550
07303200000 Виноградівський район 2 243,5
07305200000 Іршавський район 819,1
07307200000 Мукачівський район 1 344,6
07309200000 Рахівський район 2 085,7
07311200000 Тячівський район 1 771,5
07313200000 Хустський район 986,5
09301200000 Богородчанський район 1 100
09303200000 Галицький район 400

09305200000 Долинський район 900
09307200000 Коломийський район 1 700
09308200000 Косівський район 1 400
09309200000 Надвірнянський район 3 500
09310200000 Рогатинський район 7 500
09311200000 Рожнятівський район 2 500
09313200000 Тисменицький район 900
09314200000 Тлумацький район 400
09504000000 отг с. Білоберізка 600
09505000000 отг м. Тлумач 1 900
09506000000 отг смт Більшівці 500
09509000000 отг с. Матеївці 300
09521000000 отг смт Войнилів 400
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 12 343,5
20202100000 м. Ізюм 2 461,1
20203100000 м. Куп’янськ 888,8
20204100000 м. Лозова 6 011,3
20205100000 м. Люботин 2 982,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 7 700
21203100000 м. Нова Каховка 7 700
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 5 300
22201100000 м. Хмельницький 1 409,9
22202100000 м. Кам’янець-Подільський 383,2
22203100000 м. Нетішин 147,6
22204100000 м. Славута 227,2
22205100000 м. Старокостянтинів 850,7
22206100000 м. Шепетівка 373,8
22313200000 Славутський район 116,3
22316200000 Теофіпольський район 1 053,4
22533000000 отг смт Гриців 212,9
22517000000 отг м. Полонне 269,5
22518000000 отг смт Понінка 57,2
22537000000 отг смт Стара Ушиця 198,3
24202100000 м. Новодністровськ 1 401,4
24301200000 Вижницький район 1 387
24303200000 Глибоцький район 2 000
24310200000 Сторожинецький район 1 000
24526000000 отг м. Новоселиця 2 985,6
25304200000 Варвинський район 26
25307200000 Козелецький район 30
25308200000 Коропський район 150
25309200000 Корюківський район 26
25312200000 Ніжинський район 65
25313200000 Новгород-Сіверський район 45
25316200000 Ріпкинський район 221
25321200000 Чернігівський район (Чернігівська область) 117
25501000000 отг с. Вертіївка 117
25502000000 отг смт Десна 60
25503000000 отг с. Кіпті 27
25506000000 отг м. Батурин 32
25507000000 отг м. Корюківка 131
25514000000 отг смт Михайло-Коцюбинське 27
25518000000 отг смт Козелець 1 000
25521000000 отг м. Бобровиця 35
25528000000 отг м. Семенівка 34
25532000000 отг смт Холми 52
25536000000 отг м. Городня 105

Усього 71 131,4 71 131,4

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

Запрошення до участі в торгах
18 вересня 2018

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впрова-
дження Балансуючого ринку

Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку
Кредит №: 8462-UA

Запрошення до торгів №: UE/5
1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідо-

млення про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано 13 
липня 2015 року в UN business online, ref. No. WB3184-07/15.

2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах 
США на покриття витрат по Другому Проекту з передачі електроенер-
гії та має намір використати частину коштів цього кредиту для плате-
жів за договором(ами), укладеними в результаті даної закупівлі «Заку-
півля апаратного та програмного забезпечення з метою впроваджен-
ня Балансуючого ринку».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» виконує роль агента по впровадженню проекту та запро-
шує надати запечатані тендерні пропозиції від правомочних учасників 
торгів на поставку та впровадження Балансуючого ринку.

Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку
4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнарод-

них конкурсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світо-
вого банку: Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих 
в січні 2011 року та переглянутих в липні 2014 року, і відкриті для всіх 
учасників, що мають право участі, як це визначено в даних керівних по-
ложеннях, та які відповідають мінімальним кваліфікаційним критеріям, 
що визначені тендерною документацією, а також розміщені на офіцій-
ному сайті ДП «НЕК «Укренерго»: https://ua.energy/

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додат-
кову інформацію від Державного підприємства «Національна енерге-
тична компанія «Укренерго» і ознайомитися з тендерною документа-
цією за адресою вул. Симона Петлюри, 25, Київ, 01032, Україна, 09:00-
17:00 в робочі дні. 

пану Віктору Лисих, начальнику відділу організації міжнародних за-
купівель

Procurement_office@ua.energy
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81
Передтендерна зустріч, в якій можуть брати участь потенційні учас-

ники торгів, відбудеться 26 жовтня 2018 року. Всі зацікавлені учасники 
торгів повинні підтвердити свою участь не пізніше 19 жовтня 2018 року 
і надіслати нам список представників з копіями їх паспортів. 

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою мо-
же бути придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням 
письмової заяви на вказану нижче адресу і після оплати грошового 
внеску у розмірі 100 (сто) доларів США, що не відшкодовується, або в 
еквіваленті у гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банків-
ських комісій, в тому числі банків кореспондентів, які повинен сплати-
ти учасник торгів при здійснені платежу; Учасник самостійно розрахо-
вує розмір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути зарахований 
на розрахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313
Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 

документації за Пакетом UE/5 Лот 2 ППЕ-2»
При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи 

будуть негайно відправлені кур’єром. Покупець не несе відповідальнос-
ті за їх втрату або надходження із запізненням. 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною ниж-
че адресою не пізніше 09:45 за київським часом 12 грудня 2018 року. 
Пропозиції повинні мати забезпечення. Необхідне забезпечення стано-
вить: 200 000 доларів США.

8. Пропозиції, подані із запізненням будуть відхилені. Конкурсні про-
позиції будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, 
які виявлять бажання бути присутніми за вказаною нижче адресою о 
10:00 за київським часом 12 грудня 2018 року.

9. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони 
будуть зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програм-
не забезпечення або ліцензоване належним чином або було виробле-
но Учасником і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством, яке 
може привести до визнання неправомочності присудження контрактів, 
які фінансуються Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія  
«Укренерго» 

Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25

Номер кабінету: 450
Місто: Київ

Індекс: 01032
Країна: Україна

Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81

Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії: Lyssykh.VV@ua.energy; 
            gojnik.uv@ua.energy

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник):  ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод»
2. Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): Сум-

ська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 19
3. Характеристика діяльності об’єкта: будівництво елеваторного 

комплексу (коригування). Елеваторний комплекс ємністю 120 тис. т 
передбачається для післязбиральної обробки, зберігання та відванта-
ження зернових на автомобільний або залізничний транспорт (на існу-
ючому майданчику). Основні технологічні процеси елеваторного комп-
лексу: приймання, очищення, сушка, зберігання і подавання у ємнос-
ті для завантаження в автомобільний або залізничний транспорт (на 
існуючому майданчику). Об’єкт не представляє підвищену екологічну 
небезпеку.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: Еле-
ваторний комплекс ємністю 120 тис. т передбачається для післязби-
ральної обробки, зберігання та відвантаження зернових на автомобіль-
ний або залізничний транспорт (на існуючому майданчику). 

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
земельних – 5,1876 га;
сировинних – зернові – 120 тис. т/рік;   
енергетичних: електроенергія – 5000 кВт·год/рік, 
                         газ природний – 2500000 м3/рік; 
водних – 5643 м3/рік; 
трудових – 59 чол.
6. Транспортне обслуговування: доставка сировини відбувається 

транспортом постачальників.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: 

нормативна СЗЗ 100 м.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по ва-

ріантах: необхідно провести роботи по водозниженню.
9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види 

впливу на:
- клімат і мікроклімат – немає; 
- повітряне середовище – можливі викиди в атмосферу забруднюю-

чих речовин: пил зерновий, азоту діоксид, вуглецю оксид, зважені ре-
човини, ангідрид сірчистий, акролеїн, спирт етиловий, кислота оцтова, 
ацетальдегід, пил борошна, парникові гази (діоксид вуглецю, діазоту 
оксид, метан, НМЛОС). Можливе шумове навантаження;

- водне середовище – передбачається скидання очищених побуто-
вих та дощових стоків у безіменну ліву притоку ручаю Коропець;

- ґрунт – немає; 
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – немає;
- оточуюче соціальне середовище – немає; 
- оточуюче техногенне середовище – немає.
10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного вико-

ристання: Можливо утворювання таких відходів: відпрацьовані лампи 
люмінесцентні, тверді побутові відходи, відходи очистки зерна, шла-
ми очищення дощових стоків, дрантя промасляне, шлами локальних 
очисних побутових стоків, шлак паливний. Усі відходи тимчасово збе-
рігаються на території підприємства згідно з класом небезпеки та пе-
редаються спеціалізованим організаціям за договорами у відповіднос-
ті з чинним законодавством

11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС та проекту можна 

ознайомитись за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. 
Транспортна, 34. Зауваження та пропозиції направлять за адресою: 
41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 34.

Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 
України повідомляє, що адмінколегією відділення прийнято рішення:

– від 14.08.2018 № 12 про визнання вчинення ТОВ «Фінкомплюс» (м. Хар-
ків, ідентифікаційний код – 41073934) порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу в розмірі 35 728 гривень;

– від 15.08.2018 № 13 про визнання вчинення ТОВ «Електротранс-мон-
таж2» (м. Суми, ідентифікаційний код – 38724963) порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу в розмірі 
68 тис. гривень;

– від 15.08.2018 № 14 про визнання вчинення ТОВ «Електро ленд» (м. Су-
ми, ідентифікаційний код – 39583429) порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу в розмірі 23 376 гривень.

Копії рішень можна отримати в приміщенні відділення за адресою: м. Су-
ми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвину-
вачену Катюху Олександру Володимирівну, 26 вересня 1977 р. н. 
(зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Шмідта, 12, кв. 42), у судове засідання для здійснення спеці-
ального судового провадження в кримінальному провадженні 
№ 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за 
обвинуваченням Катюхи О.В. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
09.10.2018 року о 14.30 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неяв-
ки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за її відсутності. Колегія суддів:  головуючий суддя Кова-
ленко П.Л., судді Ушатий І.Г., Курдюков В.М.

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова Ві-
талія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, остан-
нє відоме суду місце мешкання: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, 
вул. Першотравнева, 33, у судове засідання по спеціальному кримінально-
му провадженню № 1-кп/314/35/2018 (справа № 314/8121/16-к) за обвину-
ваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 16 жовтня 2018 року о 13.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5, для 
участі в розгляді спеціального кримінального провадження.  Головуючий 
суддя Кіяшко В.О., судді: Беспалько Т.Д., Кофанов А.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з 
її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
ченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. Доне-
цький, 18, кв. 6), у підготовче засідання в кримінальному проваджен-
ні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за 
обвинуваченням Михайлова М.П. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
10.10.2018 року о 09.30 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки 
обвинуваченого Михайлова М.П. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Кова-
ленко П.Л., судді Ушатий І.Г., Новікова Н.В.

Втрачені документи 
ТОВ «Дунайбункер» код ЄДРПОУ 31091962: Свідоцтво про право 

власності на судно УДБ-235 (дублікат) номер ПВ№003444, під №1234 
від 23 грудня 2010 року,  Свідоцтво про право власності на судно 
БП-501-16 (дублікат) номер ПВ№003446, під №1257 від 26 серпня 
2011 року, Свідоцтво про право власності на судно Приморський-
ДБ (дублікат) номер ПВ№003443, під №1222 від 23 листопада 2009 
року, Свідоцтво про право власності на судно Зерновая-ДБ номер 
ПВ№003447, під №1315 від 28 травня 2015 року, Свідоцтво про право 
власності на судно Фузовский-ДБ номер ПВ№003448, під №1316 від 
28 травня 2015 року, Свідоцтво про право плавання під державним 
прапором України на судно БП-501-16 номер КВ№001882, під №1257 
від 26 серпня 2011року, Свідоцтво про право плавання під держав-
ним прапором України на судно Приморський-ДБ номер КВ№001888, 
під №1222 від 23 листопада 2009 року

вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: F91GL33378, F91GL33379, F91GL33380, F91GL33381
Короткий опис активів  Нерухомість за наступними адресами:
(майна) в лоті:     м.Київ, вул. І. Кудрі, 39а — нежилі 

при міщення та основні засоби в к-ті 
397 одиниць; 

    3-кімн. кв.: м. Київ, вул. Татарська, 7,  
кв. 73; 

    1-кімн. кв: м. Київ, пров. Макіївський, 2, 
кв. 56; 

    3-кімн. кв.: м. Київ, пров. Микиль-
ський, 1/25, кв.40

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:  www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну 04.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-

го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту: http://www.fg.gov.ua/not-paying/

liquidation/160-at-rodovid-bank/39644-asset-sell-id-179545

Повістка про виклик 
Підозрюваний Баранов Леонід Віталійович, 24.02.1982 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається о 10 
год. 00 хв. 20 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Лабунця P.O. у каб. 450 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 
3-А (тел. 044-281-51-45), для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22014000000000282 за ч. 3 ст. 15, ч. 1 
ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Володимиро-

вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 ро-

ку о 14 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню 

по обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 ч. 

1 КК України.

Суддя І.В. Зіневич

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгійовича в 

підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 жовтня 2018 року об 

11 год. 15 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про 

обвинувачення Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 

260 КК України.

Суддя І.В. Зіневич
Приазовський районний суд Запорізької області (За-

порізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. 
(06133)22160) викликає Гаранжу Романа Володимиро-
вича, 22.07.1977 р.н., зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 8, кв. 6, 
як обвинуваченого в судове засідання, призначене на 
16 жовтня 2018 року об 11.30 год. по кримінальному 
провадженню № 42015050000000260 за обвинуваль-
ним актом відносно Гаранжи Р.В., який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ва-
ша участь обов’язкова. Колегія суддів: головуючий суд-
дя Васильцова Г.А., судді Пантилус О.П., Діденко Є.В.

Втрачені: 
Свідоцтво про право влас-
ності на житло, записане у 
реєстрову книгу за № 5800 
у листопаді 1996 р., та Тех-
нічний паспорт на кварти-
ру за адресою: м. Київ, вул. 
Бальзака, буд. 92, кв. 244, 
на ім’я Подольхова М.І., 
вважати недійсними.

Зіньківська міська рада 

Полтавської області про-

сить відгукнутися спадко-

ємців на майно громадян-

ки Бабич Марії Кіндратівни 

(померла 19.04.1999 року), 

яка мешкала за адресою: 

Полтавська обл., м. Зінь-

ків, вул. Березова, 2.

Втрачені суднові реє-

страційні документи на 

судно «Борей», з реєстра-

ційним бортовим номером 

ХРС-0242-К, судновласник 

Барабаш В.П., 

вважати недійсними.

До прокуратури Запорізької області викликається Шель Олек-
сандр Іванович, 21.08.1952 р.н., який мешкає за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 76, кв. 33, для проведення слідчих та про-
цесуальних дій як підозрюваний у кримінальному провадженні  
№ 42017080000000624 від 14.12.2017 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Прибути необхідно 20.09.2019 р. о 09.00 год. за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Залізнична, 17, каб. № 25, до слідчого в ОВС Дьомкіної О.С. 
При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +23  +28
Житомирська +9  +14 +22  +27
Чернігівська +9  +14 +23  +28
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +8  +13 +24  +29
Рівненська +8  +13 +23  +28
Львівська +7  +12 +23  +28
Івано-Франківська +7  +12 +23  +28
Волинська +8  +13 +23  +28
Хмельницька +8  +13 +22  +27
Чернівецька +7  +12 +23  +28
Тернопільська +8  +13 +23  +28
Вінницька +9  +14 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +22  +27
Полтавська +10  +15 +21  +26
Дніпропетровська +9  +14 +22  +27
Одеська +9  +14 +22  +27
Миколаївська +9  +14 +23  +28
Херсонська +10  +15 +22  +27
Запорізька +10  +15 +23  +28
Харківська +10  +15 +23  +28
Донецька +9  +14 +22  +27
Луганська +9  +14 +22  +27
Крим +8  +13 +21  +26
Київ +12  +14 +25  +27

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

23..28
10..15

23..28
9..14

23..28
10..15

23..28
10..15

23..28
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Заповідних територій 
забагато не буває

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. На Рівненщині з’явиться новий природо-
охоронний об’єкт — Нобельський національний природний 
парк. Таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів, підтри-
мавши президентський законопроект щодо створення зе-
леної зони в найвіддаленішому в області Зарічненському 
р айоні. Його територія — понад 25 тисяч гектарів земель 
державної власності, які нададуть парку в постійне корис-
тування.

Як зауважив міністр екології та природних ресурсів Остап 
Семерак, створення парку — результат багаторічної робо-
ти природоохоронців, екологів, науковців, громадських ак-
тивістів. Це гарне надбання, яке сприятиме розвитку еколо-
гічного туризму в Україні 
та збереженню унікальної 
флори й фауни цього ре-
гіону. А ще — можливість 
для працевлаштування 
місцевого населення. 

До складу парку ввій-
шли озера Нобель, Млин, 
Острівське та Велике — 
це перспективні й уні-
кальні об’єкти для еко-
логічного туризму. Но-
вий парк матиме потуж-
ний рекреаційний потен-
ціал: через нього проля-
гає найдовша в Європі 106-кілометрова вузькоколійка Анто-
нівка — Зарічне, яка є колоритною візитівкою Рівненщини.

«Рішення уряду неабияк допоможе в реалізації обласної 
програми розвитку туризму, — каже заступник начальника 
управління культури та туризму Рівненської ОДА Ярослава 
Гаврилова. — Адже насправді ми недооцінюємо рекреацій-
ний потенціал, який маємо: приміром, вузькоколійку Укрза-
лізниця постійно намагається закрити, бо вона, мовляв, не-
рентабельна. Але ж вона унікальна!» 

Досі природно-заповідний фонд Рівненщини становив 
181,5 тисячі гектарів — 9 відсотків її загальної площі. Тепер 
— понад 200 тисяч гектарів і щонайменше 10 відсотків те-
риторії: у наш зіпсований цивілізацією час заповідників, по-
годьтеся, забагато не буває.

У Вінниці — кращі картини міжнародного пленеру 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У приміщенні 
регіонального центру сучасно-
го мистецтва «Арт-Шик» від-
булася завершальна вистав-
ка ІІ Міжнародного мистець-
кого пленеру «Кращий худож-
ник», мета якого — розвиток 
культурного потенціалу на різ-
них рівнях, презентація кра-

щих зразків художнього мисте-
цтва, підтримка та заохочення 
до творчості художників Укра-
їни та інших держав. Нагадає-
мо, що в червні цього року від-
булася презентація робіт та 
врочисте нагородження учас-
ників та переможців пленеру. 
Загалом на звання «Кращого 
художника» претендували мит-
ці з України, Узбекистану, Гру-
зії, Таджикистану та інших кра-

їн. Об’єктами мистецької ін-
терпретації учасників конкурсу 
стали визначні історичні місця, 
об’єкти культурної спадщини та 
пейзажі області та Вінниці.

На фінальній виставці пред-
ставлено понад 80 кращих ро-
біт 20 митців, 8 з яких є худож-
никами з інших країн. Усі охочі 
мають можливість ознайоми-
тися з їхніми творами. Органі-
заторами заходу підготовлено 

видання, що містить доклад-
ну інформацію про творчість 
цих митців. Ініціатор проведен-
ня міжнародного мистецького 
пленеру — народний художник 
Володимир Козюк — звернув-
ся зі словами вдячності до всіх, 
хто взяв участь у заході та в йо-
го організації. Він зауважив, що 
ідея втілення подібного проек-
ту вже поширюється за межа-
ми України.

Кінологічна перемога сумських прикордонників
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. На базі відділу 
прикордонної служби «Крас-
нопілля» Сумського заго-
ну пройшов третій етап зма-
гань серед інспекторів-кіноло-
гів на першість Східного ре-
гіонального управління Дер-
жавної прикордонної служби 
України.

За повідомленням прес-
служби Сумського прикор-
донного загону, участь у зма-
ганнях взяли кінологічні ко-
манди Луганського, Харків-
ського та Сумського підроз-
ділів зі своїми чотирилапи-
ми помічниками, які змагали-
ся за такими напрямами під-
готовки, як розшукові собаки, 
пошук вибухонебезпечних ре-
човин та наркотичних засобів. 

У командній першості пе-
ремогли інспектори-кінологи 
Сумського загону. Друге та 
третє місця посіли команди 
Луганського та Харківського 
прикордонних загонів.

В індивідуальній першості 
кращими стали прапорщик 
Дмитро Кириченко (Суми), 
старший прапорщик Олек-
сандр Голомєєв (Луганськ) 
та прапорщик Ігор Помазун 

(Харків). Вони візьмуть участь 
у IX чемпіонаті Державної 
прикордонної служби Украї-
ни з дресирування серед кі-
нологів зі службовими соба-
ками, що відбудеться напри-
кінці вересня в Кінологічному 
навчальному центрі міста Ве-
ликі Мости Львівської області.

Команди та учасників зма-
гань нагороджено відзнаками 
та кубками. 

До складу парку 
ввійшли озера Нобель, 
Млин, Острівське 
та Велике — 
це перспективні й 
унікальні об’єкти для 
екологічного туризму.

Зріднилися німці з Україною
ДУХОВНІСТЬ. За майже три століття вона для колишніх 
переселенців стала вже не другою, а першою батьківщиною

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Край за Карпатами про-
тягом майже трьох 

століть рідний для нім-
ців. У дорадянський пері-
од їх тут проживало понад 
десять тисяч. Нині їх де-
що менше, однак вони до-
сі становлять значну час-
тину населення. Останній 
у часі Всеукраїнський пе-
репис населення зафік-
сував наявність 3,5 тися-
чі представників цієї на-
ціональності, і більшість 
із них — у місті Мукачево 
та Мукачівському районі. 
У першому з них постій-
но проживають 1,9 тисячі 
осіб, у другому — 0,8 тися-
чі. А загалом в області ко-
жен десятий — представ-
ник цієї національної мен-
шини в Україні.

Предки сучасних німців 
переселялися в далеке від 
них Закарпаття у пошу-
ках кращого життя. Їхньо-
му приїзду на Мукачівщи-
ну посприяв граф Лотар 
Франц Шенборн-Бухгейм, 
якому австрійський імпе-

ратор Карл VI подарував 
більшу частину Закарпат-
тя. Нинішня назва одного із 
сіл цього району збігається 
з прізвищем графа. Німці 
живуть ще в кількох селах 
Мукачівського району.

У місті над Латори-
цею і в районі німці бере-
жуть свої традиції, в чому 
їм допомагає місцева вла-
да. Минулого тижня міс-
том прокотився фестиваль 
Karpatenland. Проходив 
він не вперше, однак цьо-
го разу зріс у масштабах 

— присвячувався 290-річ-
чю переселення німецьких 
колоністів на Закарпат-
тя. Три дні поспіль гості 
ознайомлювалися з народ-
ною культурою і сучасним 
мистецтвом цієї меншини 
— фольклором, виробами 
народних майстрів, осо-
бливостями побуту. Від-
крито художню вистав-
ку робіт етнічних німців 
Закарпаття «Зустріч по-
колінь», мобільний верні-
саж «Німці України: істо-
рія і культура»; пройшли 

інтерактивні ігри, тести 
і вікторини німецькою та 
українською мовами. Ша-
нувальники вокалу і хоре-
ографії в парку Перемоги 
захоплено аплодували ко-
лективам «Дойче Квелле», 
«Співочі серця» та «Пала-
нок» з Мукачева, а також 
гостям із селища Чинадіє-
во, міст Сваляви, Дрогоби-
ча, Львова.

У фестивальних захо-
дах взяла участь делега-
ція із землі Пфальц на чо-
лі з головою робочої гру-
пи «Україна-Пфальц» 
Руді Йобом. Перебуваю-
чи на Закарпатті протя-
гом тижня, вони зустріли-
ся з представниками міс-
цевих німецьких націо-
нально-культурних орга-
нізацій, відвідали Ужго-
родський національний та 
Закарпатський держав-
ний у Мукачеві універси-
тети, побували в кількох 
медичних закладах. Гос-
ті з Німеччини зустрілися 
з міським головою Андрі-
єм Балогою, обговоривши 
можливості співпраці. 

У межах фестивалю в 
Мукачеві відбувся семі-
нар для етнічних німців з 
усієї України, для участі в 
якому зібралися понад 60 
представників організацій 
і національно-культурних 
товариств країни.

Етнічні німці Закарпат-
тя під час фестивалю в Му-
качеві наголошували: цей 
край нині для них не дру-
га, як для предків-пересе-
ленців, а перша батьків-
щина. Вони вдячні Україні 
за можливість розвивати 
культуру, зберігати звичаї 
і самобутність. 

На Закарпатті вміють добре святкувати…

... й виготовляти чудові напої, якими залюбки частують гостей
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