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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ ДОКУМЕНТИ

5 Економіка 
України 
за січень — 
липень 
2018 року

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку та умов надання 
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України 
про незворотність надання томоса про автокефалію УПЦ

ЦИТАТА ДНЯ

ФІЛАРЕТ:

ЦИФРА ДНЯ

128 млн грн
становили в січні—вересні 2018 року 

надходження від проведення земельних 
аукціонів. Це на 11 млн більше, 

ніж торік за цей період   

«Те, що залишиться 
від Московського 

патріархату, матиме 
такі самі права, як і всі 

українські церкви, однак 
не буде називатися 

Українською церквою».
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За незбориме 
прагнення до волі

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ. Верховна Рада висунула Олега Сенцова 
на здобуття Нобелівської премії миру

Два кроки 
до реальної підтримки 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Сенат США схвалив раніше узгод-
жений з Палатою представників проект «Закону про асигну-
вання на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», який пе-
редбачає 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Укра-
їні. «Цей кошторис на 50 мільйонів перевищує торішній бюджет 
для відповідних програм підтримки нашої держави», — повідо-
мляє Посольство України в США у Facebook. 

Згадані кошти планують спрямувати на проведення військо-
вих навчань, надання військового оснащення, летальних видів 
зброї і логістичної підтримки, заміну раніше наданої зброї чи 
військових товарів. У переліку видів допомоги також розвіду-
вальна підтримка збройних та безпекових сил України, повідо-
мляє УНІАН.

Для набуття чинності узгоджений проект «Закону про асиг-
нування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік» має бу-
ти ще проголосовано Палатою представників, після чого доку-
мент передадуть на підпис Президентові США Дональду Трам-
пу, резюмують дипломати.
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Економіка зростає вже 10 кварталів
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Якби не минулі борги, позитивні показники були б ще вищими 

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Підтримка стабільності еко-
номіки й виконання стра-

тегії зменшення боргів, зокре-
ма в контексті співпраці з між-
народними фінансовими орга-
нізаціями, — ключові орієнти-
ри роботи уряду на найближ-

чу перспективу, про що нага-
дав Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман.

Засідання розпочалося з уша-
нування хвилиною мовчання 
Урядової уповноваженої з пи-
тань прав осіб з інвалідністю Ра-
їси Панасюк. Глава уряду зазна-
чив, що пам’ять про Раїсу Васи-
лівну — мужню жінку, людину 

великого серця і щирої душі за-
вжди буде в серцях тисяч лю-
дей, яким вона допомогла.

Повертаючись до порядку 
денного роботи, Прем’єр-міністр 
повідомив, що, згідно з оновле-
ними даними Держстату, зрос-
тання ВВП у другому кварталі 
становить 3,8%. «У людей біль-
ше роботи, ми більше виробляє-

мо послуг, — сказав Володимир 
Гройсман. — Економіка зрос-
тає 10 кварталів поспіль. Але по-
ки що люди не дуже відчувають 
економічне зростання. Тож за-
вдання — утримувати і примно-
жувати його. Адже мета уряду 
— підвищити до кінця року се-
редню заробітну плату до рівня 
10 тисяч гривень». 

І в цьому контексті важливості 
набуває питання розвитку сек-
торів економіки, які насправді 
мають потенціал, зокрема агро-
промислового комплексу, та під-
готовка для них справді кваліфі-
кованих кадрів, повідомляє де-
партамент інформації та 
комунікацій з громадськіс-
тю Секретаріату Кабміну. 2
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд заяви про призначення спільних ліквідаторів

відносно компанії JAMICO FINANCE LIMITED
Справа № BVIHC (COM) 2018/149
щодо компанії JAMICO FINANCE LIMITED
за заявою компанії SILISTEN TRADING LIMITED
в порядку законодавства Британських Віргінських островів 
відповідно до Закону про неплатоспроможність (2003 року)
цим повідомляється, що заяву про призначення спільних ліквідаторів відносно 

компанії JAMICO FINANCE LIMITED, яка зареєстрована за адресою: 3rd Floor, Geneva 
Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, було подано 3 вересня 2018 року до 
Відділу господарських справ Високого суду Британських Віргінських островів від іме-
ні Заявника – компанії Silisten Trading Limited (перебуває в процесі припинення), яка 
знаходиться за адресою компанії Мурант Озанс (Mourant Ozannes), що розташова-
на за адресою: Osiris International Trustees Limited, Coastal Buildings, Wickham’s Cay II, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Заява буде розглянута 23 жовтня 2018 року 
о 10.00 год. у Відділі господарських справ Високого суду, Роуд-Таун, Тортола, Бри-
танські Віргінські острови. 

Будь-яка особа, яка має намір взяти участь у розгляді заяви (незалежно від то-
го, щоб підтримати чи виступити проти неї) повинна повідомити Заявника або його 
представників, про такий намір, у відповідності до Правила 162 Правил про фінансо-
ву неспроможність (2005 року) до 16.00 год. 19 жовтня 2018 року. Копія заяви може 
бути надана директору, члену чи кредитору вказаною нижче особою, за умови спла-
ти визначеного судового збору.

Дата: 10 вересня 2018

Мурант Озанс (Mourant Ozannes)
Законний представник Заявника
на імя  Шейн Донован (Shane Donovan) 
c/o Osiris International Trustees Limited
Coastal Buildings, Wickham’s Cay II
Road Town, Tortola
British Virgin Islands 
Tel: +1 (284) 852 1700
Email: shane.donovan@mourant.com

ПРИМІТКА: Правило 162 Правил про фінансову неспроможність (2005) вимагає, 
що будь-яке повідомлення про намір взяти участь має бути подано в письмовій фор-
мі і повинно містити: (I) ім’я та адреса особи, яка надає повідомлення і її контактні да-
ні; (ІІ) обґрунтування його наміру підтримати або виступити проти заяви; і (III), якщо 
він є кредитором, суму боргу, або, якщо він не є кредитором, підстави, на яких він 
підтримує або виступає проти заяви. Будь-яка особа, яка не подасть таке повідомлен-
ня, має право взяти участь у засіданні лише з дозволу Суду.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втрачени-
ми наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальнос-
ті власників наземних транспортних засобів, серія AК: 9818749, 
9853516, 9853538, 9853547, 7054218, 7062657, 7352443, 7352571, 
7468194, 7054346, 7054354, 7054360, 7054378, 7054387, 9681150, 
7054190, 9815874, 7354363, 9834943, 7050561, 9807449, 9854257, 
9792962, 4427635, 9834579-9834580, 9798445-9798446; серія AМ: 
5668311, 5849075, 5673877, 5665592, 641876, 5651111, 5856195, 
1457533; серія AE: 6891353-6891354; Зелена Картка Білорусь, Мол-
дова, Росія, Азербайджан: 13336126, 12367795-12367796; Зелена 
Картка Вся система, Азербайджан: 13322948, 12965929, 13322971-
13322972; добровільне страхування відповідальності за опла-
ту наданих послуг під час поїздки за кордон: 2841913, 2868981, 
2841490, 2868439, 2640386, 2784279, 2784309, 2784582, 2784595, 
2814013, 2814269, 2829240, 2829463, 2829689, 2843046, 2843093, 
2843474, 2873250, 2888277, 2888296, 2913018, 2892281, 2854830, 
2848643, 2874853, 2861557, 2805804, 2805807, 2748052, 2813263, 
2813265, 2813269, 2590267, 2760435, 2892220, 2832131, 2784131, 
2809171, 2904017, 2682302-2682304, 2873466-2873475, 2589191-
2589192, 2717571-2717573, 2843468-2843472, 2843490-2843491, 
2864574-2864575, 2869211-2869212, 2747106-2747110, 2874864-
2874865, 2688780-2688781, 2853184-2853185, 2715618-2715620, 
2906591-2906592, 2802495, 2962049-2962052.

Заява про виклик 
Мале приватне підприємство Фірма «ЕРІДОН» (код ЄД-

РПОУ 19420704, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
с. Княжичі, вул. Леніна, буд. 46), як перший векселедержа-
тель, викликає держателя втраченого простого векселя, серія 
АА №2686962, виданого 24.02.2017 р., векселедавцем: Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬ-
КИЙ» (код ЄДРПОУ 03749431, Запорізька обл., Чернігівський 
р-н, с. Широкий Яр, вул. Миру, буд. 50), на суму 243 087,60 грн 
(двісті сорок три тисячі вісімдесят сім гривень 60 копійок), зі 
строком платежу: «За пред’явленням, але не раніше 2 жовтня 
2017 року», авальованого Публічним акціонерним товариством 
«МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119, 61002, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), який підлягає сплаті в За-
порізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕ-
ГАБАНК» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 144, 
та просить такого держателя вказаного векселя, у тримісячний 
строк з дня публікації цього оголошення про виклик, повідо-
мити Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, суддя М.В. Анто-
ненко у справі №329/1088/17 (69063, м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, буд. 6), про свої права на вказаний вексель.

З метою залучення громадськості до обговорення питань що-
до прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, фізич-
на особа Рафіков Олександр Рафкатович з 1 листопада 2018 р. по 
30 листопада 2018 р. проводить публічне громадське обговорення 
можливості установки МЗАСГ «Шельф 1-5Н 1/1/100-2 LPG» на АЗС 
за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Трудова, 5а. 

 У рамках обговорення Рафіков Олександр Рафкатович 16 
листопада о 13.00 год. проводить громадські слухання за адре-
сою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Трудова, 5а. Телефон для 
довідок: 0506238255.

Повідомлення
Адміністративною колегією Київського обласного тервідді-

лення АМКУ прийнято розпорядження від 12.06.2018 № 24-р про 
початок розгляду справи № 83/23-р-02-04-18 за ознаками пору-
шення законодавства про захист економічної конкуренції з бо-
ку ТОВ «Атум-2003» (ідентифікаційний код 32593650), яке пе-
редбачено п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

З детальним текстом розпорядження можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

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

Суддя Н. В. Цендра

ЗАПРОШЕННЯ
Шановний Грабовський Владиславе Цезарійовичу!
Ви запрошуєтесь на засідання комісії з питань захисту прав дитини, яке 

відбудеться 3 жовтня 2018 року о 13.00 год. за адресою: Київська область, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, 3-й поверх, малий зал, з питання надання 
висновку до суду щодо доцільності позбавлення Вас батьківських прав по 
відношенню до сина Матвія.

У разі Вашої відсутності з будь-яких причин, просимо заздалегідь по-
відомити секретаря комісії з питань захисту прав дитини по тел. (04594) 
4-61-85, або надіслати лист на адресу: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, 
Служба у справах дітей та сім’ї, каб. №306.

Секретар комісії Н. І. Войтенко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Блейз Ірину Геннадіївну, 21 лютого 1978 р.н., як обви-
нувачену в підготовче судове засідання по кримінально-
му провадженню № 42016000000002390, внесеному до 
ЄРДР 14.09.2016 року відносно Блейз Ірини Геннадіївни 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 09 год. 00 
хв. 4 жовтня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено під-
готовче судове засідання на підставі обвинувального ак-
та в кримінальному провадженні, за яким висунуте обви-
нувачення Блейз Ірині Геннадіївні у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у відкритому судовому засіданні на 09 годину 00 хви-
лин 4 жовтня 2018 року, про що повідомити зацікавле-
них осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича 
для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016200350000049 від-
носно Півня Артема Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 03.10.2018 р. о 09 год. 
00 хв. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Новик В. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Хакімзяно-
ва Ігоря Євгеновича за ч. 1 ст. 258-5 КК України, згід-
но з Єдиним державним реєстром досудових розслі-
дувань за №22014000000000357 від 15.08.2014 року, 
розгляд якого здійснюється в порядку спеціального 
судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 14.11.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №511, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, вул. Уборевича, буд. 17, кв. 17.

Суддя О. А. Голуб

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 4 жовтня 2018 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Виконком Красносільської сільської ради має намір прийняти в комунальну влас-

ність невитребуваний пай, який розташований на території Красносільської сільської 

ради, сертифікат на цю ділянку під номером 108, виданий на ім’я Бойка Назара Івано-

вича, кадастровий № 05:219:842:00:05:001, на сьогоднішній день спадкоємців не ви-

явлено.

Повістка про виклик 
Підозрювана Губарєва Катерина Юріївна, 05.07.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 

297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 24, 25 та 26 вересня 2018 року до 
ГСУ СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. (044)255-51-62), до старшого 
слідчого в ОВС Філіпова С. М. для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014000000000242 від 21.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, а саме: для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, повідомлення про 
завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 
про втрату бланків суворої звітності 

полісів
ОСЦПВ у кількості 4-х штук: 

AM 4248037, AM 4009205, AM 4019798, 
AM 4009208, просимо 
вважати їх недійсними.

Викликається обвинувачений Соколов Денис Сергійо-

вич, 28.12.1986 р.н., до Печерського районного суду м. Ки-

єва 3 жовтня 2018 року на 09.00 год. за адресою: м. Київ, 

пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя Смик С. І., для участі в 

підготовчому судовому засіданні з розгляду кримінально-

го провадження за обвинуваченням Соколова Д. С. за ч. 2  

ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Тимошенко Ка-
терину Григорівну, 06.05.1967 року народження (останнє відоме місце проживання: 
вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 14 годині 00 хвилин 2 жовтня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного ого-
лошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Голова Комісії з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державно-
го закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ України» 
(код ЄДРПОУ 01285973) повідомляє: Наказом МОЗ України від 14 вересня 2018 року  
№ 1673 «Про реорганізацію Державного закладу «Українська психіатрична лікарня 
з суворим наглядом МОЗ України» було розпочато реорганізацію Державного за-
кладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ України» шляхом 
приєднання до Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу нар-
котиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України».

Вимоги кредиторів приймаються Головою Комісії з проведення заходів, 
пов’язаних з реорганізацією Державного закладу «Українська психіатрична лікарня 
із суворим наглядом МОЗ України» протягом двох місяців з дня оприлюднення пові-
домлення про рішення щодо припинення юридичної особи за адресою: 49006, Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Чичеріна, будинок 84.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 вересня 2018 р. № 728 
Київ

Про внесення зміни до пункту 7  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення 
заходів державної політики з питань молоді 

та державної підтримки молодіжних  
та дитячих громадських організацій

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та держав-
ної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2013 р., № 90, ст. 3310; 2015 р., № 69, ст. 2266), замі-
нивши у підпункті 2 цифри «25» цифрами «15».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 вересня 2018 р. № 730 
Київ

Про внесення зміни до Порядку утилізації  
військового майна Збройних Сил

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку утилізації військового майна Збройних Сил, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 705 (Офі-
ційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 934; 2005 р., № 52, № 3281; 2007 р.,  
№ 28, ст. 1107; 2011 р., № 37, ст. 1530), зміну, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 вересня 2018 р. № 730
ЗМІНА, 

що вноситься до Порядку утилізації військового майна Збройних Сил 
Доповнити Порядок розділом такого змісту:

«Особливості утилізації військового майна, яке закріплене  
за апаратом військових аташе та апаратом представника Міноборони  

при закордонній дипломатичній установі України

35. Військове майно апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при 
закордонній дипломатичній установі України (далі — апарат військових аташе), яке відпо-
відно до пункту 4 цього Порядку включене до переліку військового майна, яке підлягає ути-
лізації, або переліку списаного майна, яке підлягає утилізації, у разі економічної недоціль-
ності його перевезення в Україну може бути утилізоване в державах перебування апара-
ту військових аташе.

36. Керівник апарату військових аташе вивчає можливості держави перебування щодо 
умов утилізації такого військового майна та готує пропозиції командиру військової частини, 
що забезпечує діяльність військових аташе, щодо:

продажу військового майна на конкурентних засадах;
утилізації військового майна на безоплатній основі (у разі відсутності можливості про-

дажу на конкурентних засадах);
утилізації військового майна на платній основі (у разі відсутності можливості продажу на 

конкурентних засадах та утилізації на безоплатній основі).
37. Командир військової частини, що забезпечує діяльність військових аташе, погоджує 

пропозиції щодо умов утилізації військового майна апарату військових аташе та доводить їх 
до керівника апарату військових аташе.

38. Продаж військового майна та продуктів утилізації військового майна проводиться 
за процедурою відкритих торгів (тендера) за ринковими цінами держави перебування, що 
склалися на відповідний період, працівниками апарату військових аташе, уповноважени-
ми для цього в установленому порядку військовою частиною, що забезпечує діяльність 
військових аташе.

39. Кошти, отримані військовою частиною, що забезпечує діяльність військових аташе, 
від продажу військового майна та продуктів утилізації військового майна, яке закріплене за 
апаратом військових аташе (за винятком витрат на його реалізацію), у п’ятиденний строк 
перераховуються до державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет Украї-
ни на відповідний рік і використовуються відповідно до законодавства України.».
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ФОТОФАКТ

АЛЬМА МАТЕР. Перед будівлею Чернігівського національно-
го технологічного університету відкрили Студентську площу. В 
її центрі — архітектурна форма у вигляді складених книжок. А 
напис WIN SCIENTIAM свідчить про поступ та перемогу науки.

«Технологічний університет готує фахівців високого рівня, 
які згодом допоможуть перетворити Чернігів у найкраще міс-
то України», — зазначив Чернігівський міський голова Владис-

лав Атрошенко під час символічної церемонії відкриття. За йо-
го словами, ця частина Чернігова активно розбудовується, тож 
у майбутньому студентська площа доповнить реконструйова-
ну вулицю Рокосовського, яка може невдовзі отримати статус 
проспекту.

Перший захід, який відбувся на Студентській площі, — по-
свята цьогорічних першокурсників у студенти.

Кондитери змагалися 
й пригощали 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО! У Сумах відбувся традиційний конкурс «Кращий 
сумський кондитер», у якому взяли участь представники закла-
дів ресторанного господарства, центру ПТО харчових технологій, 
торгівлі й ресторанного бізнесу, міжрегіонального вищого профе-
сійного училища. Журі у складі гурманів-професіоналів оцінюва-
ло 11 солодких робіт у чотирьох номінаціях — «Рідне місто Суми», 
«Казковий світ, або Моє дитинство», «Солодкі фантазії» та «Со-
лодкі фантазії» серед початківців. Кращими визнано роботи тор-
гової марки «Vanilla», розважального комплексу «Здибанка» та 
ресторану «Сажа». А ось серед початківців перемогла дружба. 

Особливого шарму солодкому святу додали яскраве бармен-
шоу з дегустацією, організоване дворазовим чемпіоном Украї-
ни й фіналістом міжнародних змагань з флейрингу Ігорем Нико-
ненком, шоу «Піца майстрів» і розкішний 30-кілограмовий торт 
від місцевих пекарів. Присутні могли не лише побачити солод-
ке дійство, а й скуштувати шедеври кондитерського мистецтва. 

Молодь вшанує пам’ять 
братів Чучупак

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНА ГРА. 20—23 вересня в урочищі Холодний Яр, 
що на Черкащині, відбувається всеукраїнський захід «Теренова 
гра «Січ — сила і честь» імені братів Чучупак. Таким чином вша-
новують пам’ять про героїв боротьби українського народу за те-
риторіальну цілісність, а молодь долучається до вивчення істо-
рії, національних традицій. Уперше таку гру провели два роки 
тому. Суть її полягає в захисті власного прапора та захопленні 
прапора супротивника. Для цього всіх учасників поділять на дві 
команди (сотні), кожна з яких має свій прапор і боротиметься за 
нього впродовж чотирьох днів. Щоб забрати прапор, необхідно 
подолати команду-суперницю. В кожного гравця на руці символ 
життя — пов’язка. Зірвати її — означає «вбити» супротивника.

До участі в теренівці запрошують всіх охочих віком від 16 до 
28 років. Організували гру Міністерство молоді і спорту, Управ-
ління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за підтримки 
ГО «ВМР Національний альянс».
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А в Острозі — «Культурний барбакан»
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АРТ-ПРОСТІР. Бароков а 
музика, історичні персонажі 
середньовіччя, гастрономічн і 
батли на тлі чудової осінньої 
днини — так у стародавньо-
му й водночас юному Ост-
розі відкрили арт-простір 
«Культурний бар бакан». 
Перша мистецька подія — 
фестиваль «Від бароко до 
року!» — зібрала чи не всіх 
острожан та гостей міста.

Дійство проходило на те-
риторії Татарської вежі — 
пам’ятки архітектури наці-
онального значення ХV— 
ХVI століть. Завдяки проек-
ту «Культурний барбакан» 
(барбакан — тип оборон-
ної споруди. — Авт.) місь-
кій надбрамній вежі вдало-
ся подарувати друге життя. 
І перетворити її на ще одну 
т уристичну принаду Рівнен-
щини.

Проект, який запропону-
вали небайдужі острожанки 
Оксана Ситницька й Анас-
тасія Драчук, переміг у кон-
курсі Міністерства культури 
«Малі міста — великі вра-
ження» й отримав півмільйо-
на гривень від держави. На 
ці кошти відтворили частину 
вже зруйнованої Татарської 
вежі за допомогою метале-
вих конструкцій. А на інвес-
тиції з обласного та міського 
бюджету облаштували сце-
нічний і виставковий простір, 
фестивальний майданчик та 
інші локації. 

Неоціненний внесок зро-
била й острозька громада: 
не лише коштами, а й що-
денною працею на толоках 
і без них. Ось так навко-
ло ревіталізації історичної 
пам’ятки об’єдналися всі не-
байдужі — і вийшов сучас-
ний привабливий креатив-
ний простір. Тут звучати-
ме класична й сучасна му-
зика, проходитимуть фести-
валі регіональної кухні (Рів-
ненщина — член європей-
ської мережі регіональної 
кулінарної спадщини) та кі-
нофестивалі. Тож по справ-
ді великі враження можуть 
приїжджати всі охочі: столь-
ний град древнього роду 
князів Острозьких, перша 
згадка про який датується 
1100 роком, переживає ре-
несанс… 

«Як відомо, 2018-й в Укра-
їні оголошено Роком охоро-
ни культурної спадщини. Тож 
уже на початку жовтня на 

Рівненщині пройде між-
народна конференція 
«Наша спадщина: де 

минуле зустрічаєть-
ся з майбутнім», 
на яку зберуться 

науковці та му-
зейники з Укра-
їни, Польщі й

Німеччин и», 
— зазна-
чила за-
ступник  
голови  

Рівненсь-
кої ОДА Світлана

Богатирчук-Кривко. 
Татарську вежу перетворюють на одну  
з туристичних принад Рівненщини
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