
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 21 вересня 2018 року
USD 2806.1850 EUR 3302.5991 RUB 4.2216 / AU 337584.06 AG 3980.57 PT 229265.31 PD 287633.96

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

НАЙВИЩА ОЦІНКА ЛЮДИ І ЧАС
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Українка Дар’я Білодід стала 
наймолодшою чемпіонкою 
світу з дзюдо, виборовши 
«золото» у ваговій категорії  
до 48 кілограмів.

Василь Сухомлинський був 
переконаний, що російськомовна 
школа для українців — не вогнище 
культури, а місце колоніальної 
асиміляції і зросійщення.

Постійний представник МВФ в Україні про готовність 
продовжити обговорення можливої фінансової допомоги 

ЦИТАТА ДНЯ

ЙОСТА ЛЮНГМАН:

ЦИФРА ДНЯ

105,4%
становив у січні—серпні індекс 

фізичного обсягу обороту роздрібної 
торгівлі порівняно з аналогічним 

торішнім періодом 

«Упродовж 
двох останніх тижнів 

місія МВФ мала 
конструктивні дискусії 
з владою України щодо 

політики й продовження 
реформ».
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Пріоритет бюджету — 
жити за власними 
можливостями

АКТУАЛЬНО. У Верховній Раді представлено 
головний фінансовий документ країни на 2019 рік. 
Депутати розпочинають його обговорення

Зброярі посилюють 
Збройні сили

НАЦБЕЗПЕКА. На одному з полігонів ЗСУ випробувано но-
ві зразки вітчизняної зброї та військової техніки — оператив-
но-тактичного безпілотного комплексу, бойового безпілотного 
комплексу, модернізованої ЗУ-23-2, продемонстровано льот-
но-технічні характеристики українських легких багатоцільових 
вертольотів «Скаут» і АК1-3, а також нові боєприпаси україн-
ського виробництва, зокрема ракети РС-80, придатні для вико-
ристання у різних варіантах застосування, та осколково-фугас-
ний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра». 

Зокрема безпілотні комплекси створили наші зброярі спіль-
но з іноземними партнерами, гелікоптери здатні виконувати за-
вдання навіть у безпілотному режимі, зенітну гармату поєдна-
но з електронною системою автоматичного знаходження цілі й 
управління веденням вогню, повідомляє УНІАН.

«Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробу-
вання, продемонстрували високу ефективність і після взяття 
їх на озброєння значно посилять наш військовий потенціал», 
— наголосив присутній під час випробувань Секретар РНБО 
Олександр Турчинов. 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

«Прошу, започаткуймо нову традицію відповідальної, прорахованої роботи, без популізму  
і прицілу на наступні вибори», — закликав народних депутатів Володимир Гройсман
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ДОКУМЕНТИ
25 Чернігівська область 25520000000 отг с. Нова Басань 0,000127483
25 Чернігівська область 25521000000 отг м. Бобровиця 0,000253483
25 Чернігівська область 25524000000 отг м. Ічня 0,000532933
25 Чернігівська область 25525000000 отг смт Куликівка 0,000178251
25 Чернігівська область 25528000000 отг м. Семенівка 0,000229649
25 Чернігівська область 25529000000 отг смт Сосниця 0,000220927
25 Чернігівська область 25530000000 отг смт Срібне 0,000158790
25 Чернігівська область 25531000000 отг смт Талалаївка 0,000254551
25 Чернігівська область 25532000000 отг смт Холми 0,000110373
25 Чернігівська область 25534000000 отг с. Високе 0,000002896
25 Чернігівська область 25535000000 отг смт Варва 0,000225631
25 Чернігівська область 25536000000 отг м. Городня 0,000573512
25 Чернігівська область 25537000000 отг смт Линовиця 0,000000976
25 Чернігівська область 25201100000 м. Чернігів 0,010248023
25 Чернігівська область 25202100000 м. Ніжин 0,001231133
25 Чернігівська область 25204100000 м. Новгород-

Сіверський
0,000157020

25 Чернігівська область 25203100000 м. Прилуки 0,001075339
25 Чернігівська область 25301301000 м. Бахмач 0,000906636
25 Чернігівська область 25303301000 м. Борзна 0,000191723
25 Чернігівська область 25307527000 с. Олексіївщина 0,000297123
25 Чернігівська область 25307511000 с. Карпилівка 0,000216128
25 Чернігівська область 25307515000 с. Красилівка 0,000277468
25 Чернігівська область 25308402000 смт Понорниця 0,000017742
25 Чернігівська область 25311401000 смт Березна 0,000185179
25 Чернігівська область 25312509000 с. Ніжинське 0,000873562
25 Чернігівська область 25312515000 с. Кукшин 0,000012442
25 Чернігівська область 25313525000 с. Шептаки 0,000255773
25 Чернігівська область 25315401000 смт Ладан 0,000165688
25 Чернігівська область 25315511000 с. Заїзд 0,000085778
25 Чернігівська область 25315535000 с. Сухополова 0,000213039
25 Чернігівська область 25316405000 смт Ріпки 0,000232482
25 Чернігівська область 25316519000 с. Неданчичі 0,000135001
25 Чернігівська область 25316520000 с. Нові Яриловичі 0,000046914
25 Чернігівська область 25318501000 с. Авдіївка 0,000006193
25 Чернігівська область 25321513000 с. Киїнка 0,000078810
25 Чернігівська область 25321514000 c. Киселівка 0,000001520
25 Чернігівська область 25321522000 с. Новий Білоус 0,000017256
25 Чернігівська область 25321537000 с. Вознесенське 0,000271440
25 Чернігівська область 25321523000 с. Пакуль 0,000012221
26 м. Київ 26400100000 м. Київ 0,087610188».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 вересня 2018 р. № 762 
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. 
№ 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2016 р., № 24, ст. 953; 2017 р., № 71, ст. 2167; 
2018 р., № 29, ст. 1038, № 50, ст. 1749) — із змінами, внесеними постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 563, такі зміни:

у позиції «Івано-Франківська» цифри «557», «79» і «1891» замінити відповідно 
цифрами «617», «94» і «1831»;

у позиції «Усього» цифри «17041», «2611» і «56459» замінити відповідно цифра-
ми «17101», «2626» і «56399».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 656-р 
Київ

Про проведення  
Харківського міжнародного юридичного форуму

1. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки, Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого та Національної академії право-
вих наук щодо проведення Харківського міжнародного юридичного форуму (да-
лі — форум).

2. Взяти до відома, що:
форум буде проводитися в Україні (м. Харків) щороку;
співорганізаторами форуму виступають: Міністерство економічного розви-

тку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, Міністерство юстиції, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національна академія пра-
вових наук;

витрати, пов’язані з організацією та проведенням форуму, здійснюються за 
рахунок внесків його учасників, спонсорів, благодійних пожертв, грантів та з ін-
ших джерел, не заборонених законодавством;

функції головного організатора щодо підготовки та проведення форуму здій-
снюватиме Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

3. Центральним органам виконавчої влади вжити заходів для сприяння про-
веденню форуму та залучення до участі у ньому підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до сфери їх управління.

4. Міністерству закордонних справ забезпечити:
сприяння оперативному оформленню віз для в’їзду в Україну іноземних учас-

ників і відвідувачів форуму;
інформування закордонних ділових кіл, міжнародних співтовариств, закладів 

вищої освіти, наукових установ, органів юстиції та правопорядку, громадських 
організацій про проведення форуму.

5. Державному комітетові телебачення і радіомовлення сприяти висвітлен-
ню у засобах масової інформації заходів, пов’язаних з організацією та прове-
денням форуму.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 662-р 
Київ

Про зміну складу наглядової ради  
Державної іпотечної установи 

Внести до складу наглядової ради Державної іпотечної установи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 «Про Державну 
іпотечну установу» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916; 2017 р., № 31, 
ст. 950; 2018 р., № 14, ст. 482), такі зміни:

ввести до складу Тринуса Федора Анатолійовича — заступника директора юри-
дичного департаменту — начальника управління правового забезпечення економіч-
ної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі, вивівши з її складу Стрин-
жу Олега Володимировича;

зазначити нову посаду голови ради Гелетія Юрія Ігоровича — заступник Міністра 
фінансів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 667-р 
Київ

Про виділення коштів для надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) 

під час участі в антитерористичній операції, та особам, 
які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних  
під час участі в зазначеній операції

1. Виділити Міністерству соціальної політики 29 404 тис. гривень для надання однора-
зової грошової допомоги членам сімей 17 осіб, які загинули (померли) під час участі в ан-
титерористичній операції, та 24 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству соціальної політики:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням до-
помоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 1 жовтня 2018 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, 
виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Втрачений судновий білет 
СБ № 007058 на риболовне судно «РС-9400», 

бортовий номер ЯОД 2107, власник Бокій Олександр Олександрович, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
СБ № 028793 на риболовне судно «Обь», 

бортовий номер ЯОД 2445, власник Пастушенко Ігор Богданович, 
вважати недійсним.

Усім зацікавленим особам та кредиторам
Повідомляємо, що 17 вересня 2018 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУД РЕНТ» (код ЄДРПОУ 41196618) при-
йнято рішення про зменшення статутного капіталу.

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на IV квартал 2018 року
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до

постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на ІV квартал 2018 р.
    без ПДВ

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на IV квартал 2018 р. (розрахована відповідно  
до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810 (зі змінами від 27.12.2017 № 1417))  (без ПДВ)

коп/кВтгод 153,777

Економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 
1 та 2 класів напруги на  2018 рік.  
(постанова НКРЕКП від 13.03.2018 № 305 )

1 клас відносні одиниці 0,0094

2 клас відносні одиниці 0,0240

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕКП  
від 18.09.2018 № 1019  для 1 групи споживачів  
(крім населення) (без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,227

Тариф на розподіл електроенергії  
(постанова НКРЕКП від 18.09.2018 № 1019) (без ПДВ)

1 клас коп/кВтгод 1,287
2 клас коп/кВтгод s

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, розраховані відповідно до постанови НКРЕКП  
від 13.04.2017 № 512, 
зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1418.

1 клас коп/кВтгод 156,750

2 клас коп/кВтгод 166,164 без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241  
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763,  
яка була офіційно опублікована в газеті «Урядовий Кур’єр» 06.07.17 № 123 та набрала  
чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 54,863
Денний коп/кВтгод 211,613

2 клас
Нічний коп/кВтгод 58,157
Денний коп/кВтгод 224,321

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241  
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 39,188

Напівпіковий коп/кВтгод 159,885
Піковий коп/кВтгод 282,150

2 клас
Нічний коп/кВтгод 41,541

Напівпіковий коп/кВтгод 169,487
Піковий коп/кВтгод 299,095

 Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бардашевського Віктора Володи-
мировича та Бардашевського Олега Вікторовича 
як обвинувачених у кримінальному провадженні  
№ 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчиненні 
кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуть-
ся 27 вересня 2018 року о 09.30 год., 22 листопа-
да 2018 року о 12.00 год. та 11 грудня 2018 ро-
ку об 11.00 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених у судові засідання 
обов’язкова.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,  
що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АМ №№ 3788110; 3792886; 1609835; 
4484097; 4864151; 1604532; 1604539; 1604541; 
1604549-1604556; 1604558-1604560; 2339904; 
2339905; 2339910; 2339914; 2339918; 2339922; 
2339925; 3791098; 3798837; 4474035; 4485747; 
4498747-4498750; 4499564; 4499572; 2337014; 
2358855; 2358863; 2358871; 2358874; 2358875; 
2358880; 3115974; 4485633; 4486979; 4501606; 
4501617; 4504902-4504909; 4504913- 4504917; 
4504919-4504940; 4474005; 4487978; 2358866. 
Серія АК №№ 8874491; 8874500; 8874952; 
8874955; 8874957; 8874958; 8874980-8874985; 
3489130; 8874421; 8875754.

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ 19199961).
Повідомляємо, що з 1 жовтня 2018 року 

змінюються Умови та порядок надання те-
лекомунікаційних послуг абонентам ПрАт 
«Фарлеп-Інвест».

Детальна інформація — за телефоном  
(044) 507 00 00 або 177  

(з телефонних ліній Vega),  
а також на веб-сайті  

компанії: www.vega.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Слідчий Приморського ВП Бердянсько-

го ВП ГУНП в Запорізькій області Мілєв B. Л. 
викликає підозрюваного Строганцева Сергія 
Вікторовича, 02.07.1969 року народження, 
для проведення 25.09.2018 р. о 15.00 годині 
слідчих та процесуальних дій, передбачених 
ст.ст. 290, 291 КПК України у кримінальному 
провадженні №12013080340000189 за ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. У разі неявки 
до слідчого протягом 3 днів з часу публіка-
ції виклику за адресою: вул. Центральна, 39,  
м. Приморськ, Запорізька область, 72100, 
слідчі та процесуальні дії будуть проведені та 
завершені у рамках спеціального досудового 
розслідування.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Жириновський 
Володимир Вольфович, 25.04.1946 р.н., який проживає за адресою: 
Російська Федерація, м. Москва, вул. Ніжинська, 14, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 09 год. 
00 хв. 27 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Македонського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33 (тел. 044-256-94-42), для вручення повідомлення про 
підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014000000000292 від 24.07.2014. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий 
в ОВС ГСУ СБ України Македонський В. П.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Діденко Олек-
сій Миколайович, 30.03.1983 р.н., який проживає за адресою: Росій-
ська Федерація, м. Москва, вул. Улофа Пальме, 1, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 11 год. 
00 хв. 27 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Македонського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33 (тел. 044-256-94-42), для вручення повідомлення про 
підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014000000000292 від 24.07.2014. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий 
в ОВС ГСУ СБ України Македонський В. П.

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

Номери лотів: F91G33340, F91G33341, F91G33342
Короткий опис активів (майна) в лотах Нежитлова нерухомість за такими  

адресами:
- м. Київ,просп.Маяковського, 47 (з основними засобами 4 шт.)
- м. Полтава, вул. Європейська, 48 (з основними засобами 5 шт.)
- м. Полтава, вул. Мазепи, 17 (з основними засобами 5 шт.)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

03.10.2018

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
39738-asset-sell-id-180188

Повістка про виклик при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Дєгтярьов Ми-
хайло Володимирович, 10.07.1981 р.н., який проживає за адресою: 
Російська Федерація, м. Москва, вул. Улофа Пальме, 1, відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 13 
год. 00 хв. 27 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Македонського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 33 (тел. 044-256-94-42), для вручення повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014000000000292 від 24.07.2014. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України. Старший слідчий 
в ОВС ГСУ СБ України Македонський В. П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 
хвилин 2 жовтня 2018 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинува-
чену Прокопенко Юлію Анатоліївну, 2 квітня 1977 ро-
ку народження, у рамках кримінального провадження  
№ 22017000000000347, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 
ст. 110-2 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 220170500000000262 
(номер справи 1-кп/243/384/2018) за обвинуваченням Оганесяна Роберта Рувіновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Хаустова Т. А. викликає об-
винуваченого Оганесяна Роберта Рувіновича, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Миколаївка, пров. Шкільний, будинок №1, квартира № 32/33, у судове засідання, 
яке відбудеться 26 вересня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 19.

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 нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на ньо-
го грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійсни-
ти спеціальне судове провадження.
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ОГОЛОШЕННЯ
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз», код ЄДРПОУ 19355384, юри-
дична адреса якого: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 68, планує про-
вести технічне переоснащення існуючої Дільниці газотермічного на-
пилення, технологічне устаткування якої застаріло та у якого вичерпа-
но технічний ресурс. Дільниця розташована в існуючому приміщенні. 
Технічне переоснащення здійснюється без реконструкції об’єктів під-
приємства в цілому, без зміни цільового й технічного призначення і зі 
збереженням існуючих несучих конструкцій. В результаті такого пере-
оснащення господарська діяльність не призведе до утворення нових 
видів небезпечних відходів, утворення нових джерел викидів в атмос-
ферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шу-
мового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруд-
нення, а також випромінення. Технічне переоснащення Дільниці здій-
снюється для впровадження нових технологій при виробництві ком-
понентів турбін, які відповідають міжнародним стандартам за рахунок 
впровадження нового сучасного технологічного обладнання.

ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» замовило проектну документа-
цію «Робочий проект технічне переоснащення Дільниці газотермічно-
го напилення». Проектно-вишукувальну документацію розробляє ПАТ 
«Хімнафтомашпроект», м. Київ.

Соціально-економічна необхідність проектуємої діяльності:
створення умов праці що відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-

88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны».

Необхідність в ресурсах при будівництві та експлуатації: земельних 
— в межах власної земельної ділянки — 71635 кв.м; сировинних — 
керамічні порошки для повітряно-плазмового та газополум’яневого 
напилення 3650,0 кг/рік, водень, азот, аргон, кисень; енергетичних — 
1341,0 МВт.год/рік; водних — водоспоживання ТОВ «Патон Турбайн 
Текнолоджіз» — 53,58 м3/добу, водовідведення стічних вод — 18,4 
м3/добу, з них 7,32 м3/добу госппобутових, виробничих — 11,08 м3/до-
бу. Так як дільниця існуюча, водоспоживання після техпереоснащення 
не зміниться; трудових — в межах існуючих штатів; транспортне за-
безпечення — орендний транспорт.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіанта-
ми — немає.

Можливий вплив проектної діяльності на оточуюче середовище та 
види впливу на:

клімат і мікроклімат — не впливає;повітряне середовище — при 
експлуатації по всім ЗР концентрації будуть в приземному шарі атмос-
фери нижче 0,1 часток ГДК населених місць;

водне середовище — водовідведення стічних вод — 18,4 м3/добу, з 
них 7,32 м3/добу госппобутових, виробничих — 11,08 м3/добу на місь-
кі очисні споруди з циклом повної біологічної очистки; ґрунт — земля-
ні роботи не передбачені проектом; рослинний та тваринний світ, за-
повідні об’єкти — в межах існуючої земельної ділянки червонокниж-
них рослин, тварин, птахів не виявлено, об’єктів перспективних до за-
повідання немає; оточуюче соціальне середовище — вплив прийнят-
ний, демографічних змін не викличе; оточуюче техногенне середови-
ще — не впливає; відходи виробництва та можливість їх повторного 
використання, утилізації, знищення або безпечного поховання — по-
вторне використання, утилізація, захоронення згідно діючих догово-
рів по відходам. Утворення нових видів відходів не передбачається.

Зниження концентрацій ЗР в приземному шарі атмосфери буде пе-
редбачено влаштуванням аспіраційних вентсистем, та приточно-ви-
тяжної загальнообмінної вентиляції, що обумовлює розведення кон-
центрацій ЗР до нормативних, внаслідок чого можна зробити висно-
вок, що наднормативне забруднення землі, пригнічення флори і фау-
ни не спостерігатиметься. 

Територія вже спланована, асфальтована.
 ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» запрошує пересічних громадян 

та громадські об’єднання до обговорення запроектованої діяльності. 
Обговорення відбудуться 25 жовтня 2018 р. о 18.00 за адресою: м. Ки-
їв, вул. Ракетна, 26, у приміщенні ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз».

З матеріалами проекту можна ознайомитися з 10 до 13 години по-
неділок–четвер за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, тел. 067-
449-01-15, протягом місяця з моменту публікації.

 Свої зауваження та пропозиції надсилати на адресу Голосіївської 
районної у м. Києві держадміністрації, за адресою: 03039, м. Київ, про-
спект 40-річчя Жовтня, 42, протягом місяця з моменту публікації.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Патон Турбайн Тек-
нолоджіз», ідентифікаційний код 19355384, юридична адреса якого: 
03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Антоновича (Горького), буд. 68, 
одним з засновників якого є ІЕЗ ім. Е.О. Патона НАН України, планує 
впровадити технічне переоснащення існуючої Дільниці газотермічно-
го напилення, технологічне устаткування якої застаріло та у якого ви-
черпано технічний ресурс. Дільниця розташована в існуючому примі-
щенні за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 26. Технічне переоснащен-
ня здійснюється без реконструкції об’єктів підприємства в цілому, без 
зміни цільового й технічного призначення і зі збереженням існуючих 
несучих конструкцій для проведення експериментальних науково-до-
слідних робіт . В результаті такого переоснащення господарська ді-
яльність не призведе до утворення нових видів небезпечних відходів, 
збільшення нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів за-
бруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світ-
лового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінен-

ня. Технічне переоснащення Дільниці здійснюється для впроваджен-
ня нових технологій при виробництві компонентів турбін, які відпові-
дають міжнародним стандартам за рахунок впровадження нового су-
часного технологічного обладнання, на власних виробничих площах, 
в межах земельної ділянки 71635 кв.м, що розташована в адміністра-
тивних межах Голосіївської районної у місті Києві держадміністрації. 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

Територія облаштована, впорядкована, озеленена, додатково-
го озеленення не передбачається. Земляні роботи даним проектом 
не передбачені. Знесення зелених насаджень проектом також не 
передбачається. Земельна ділянка знаходиться в промисловій зо-
ні м. Київ. Флора — типова для регіону. Рослинність представлена 
трав’янистими рослинами: пастуша сумка, подорожник середній, по-
рей повзучий, осот польовий, лебеда біла, камчатка та інші. Тварин-
ний світ представлено: птахи — жайворонок, перепел та інші; комахи 
— перепончатокрилі (джмелі, мурахи), твердокрилі (різні види жуків), 
лускокрилі (метелики) та інші; ссавці — миші польові, кроти та інші. 
На території заповідні зони відсутні, зон, перспективних до заповіда-
ння, немає, тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу і гід-
робіонта не передбачені проектом. На діючих промислових об’єктах 
можна спостерігати, як тварини, птахи, комахи мирно співіснують з 
людиною та її техногенною діяльністю. Наземних, водних і повітря-
них шляхів міграції тварин на території не відмічено. Масштабність за-
бруднюючого впливу складає — ступінь небезпечності — безпечний 
з кратністю перевищення 0,0 часток ГДК, процент перевищення 0,0. 
Зниження концентрацій ЗР в приземному шарі атмосфери передба-
чено влаштуванням аспіраційних вентсистем та приточно-витяжної 
загальнообмінної вентиляції, що обумовлює розведення концентрацій 
ЗР до нормативних, внаслідок чого можна зробити висновок, що над-
нормативне забруднення землі, пригнічення флори і фауни не спосте-
рігатиметься. Прийняті рішення по поводженню з відходами виробни-
цтва. Територія спланована, асфальтована.

ВПЛИВ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

Інженерно-господарче обслуговування ТОВ «Патон Турбайн Текно-
лоджіз» здійснюється відповідно договору №НП-05-17 від 03.01.2017 р.  
між споживачем та субспоживачем. Водоспоживання споживача  
589 м3/добу, в тому числі і ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» —  
53,58 м3/добу, водовідведення стічних вод ТОВ «Патон Турбайн Текно-
лоджіз» — 12,855 м3/добу, з них — 7,32 м3/добу госппобутових, ви-
робничих — 11,08 м3/добу. Оскільки лабораторія існуюча, водоспо-
живання і водовідведення після техпереоснащення не зміниться. Та-
ким чином кількісні та якісні зміни в водовідведенні не матимуть міс-
ця. Стічні води відводяться існуючою мережею на існуючу каналіза-
ційну насосну станцію з випуском на вул. Лисогірську вип. №1, КК-
11 з наступним відведенням на міські очисні споруди з циклом повної 
біологічної очистки. Охорона поверхневих вод забезпечується за ра-
хунок каналізування об’єкта. Охорона підземних вод забезпечується 
за рахунок планування території, її асфальтування. Зливові стічні во-
ди відводяться в існуючу мережу зливової каналізації на існуючі ЛОС. 
Аварійні скиди не здійснюються, так як мережі розраховані на при-
йом всієї кількості стічних дощових вод. Каналізаційна мережа розра-
хована на прийом максимальної кількості госппобутових стічних вод. 
Організоване належним чином складування та зберігання відходів ви-
робництва, твердих побутових відходів.

ВПЛИВ НА ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН — при експлуатації по всім ЗР 
концентрації будуть в приземному шарі атмосфери нижче 0,1 часток 
ГДК населених місць.

 Впровадження проектних рішень в частині встановлення ПГОУ зни-
жує рівень екологічної небезпеки. 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТА 
ЗГІДНО З ПРИРОДООХОРОННИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ. 

У період експлуатації основними заходами є:
– безаварійна експлуатація та утримання в належному стані, проїз-

дів, газонів, території проммайданчику в цілому;
– відведення стічних госппобутових та виробничих вод у повному 

об’ємі;
– складування та зберігання відходів, своєчасне їх вивезення, пово-

дження з відходами згідно з Законом України «Про відходи».
– контроль за забрудненням атмосфери на джерелах викидів;
– впровадження системи управління охорони навколишнього при-

родного середовища, тобто розроблення системи заходів постійно ді-
ючих на підприємстві і направлених на охорону навколишнього се-
редовища від забруднення.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВЕДЕННЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО  
З ПРИРОДООХОРОННИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ.

Прийняті проектні рішення відповідають нормам і правилам охоро-
ни навколишнього середовища і вимогами екологічної безпеки. 

 Адміністрація забезпечує експлуатацію об’єкта згідно з екологічни-
ми вимогами згідно Закону України «Про охорону атмосферного по-
вітря» від 16.10.1992 р. зі змінами: 

– отримати зміни до дозволу на викиди ЗР в атмосферне повітря 
при введені в дію об’єкта;

– провести паспортизацію вентсистем та ПГОУ, вести журнали 
ПОД-1., ПОД-2,ПОД-3;

– провести атестацію робочих місць.

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

У провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської 
області перебуває кримінальне провадження №42015040000001016, 
яке розпочато 16.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190  
КК України.

Процесуальний керівник у вказаному кримінальному проваджен-
ні – прокурор першого відділу процесуального керівництва управлін-
ня процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 
регіональної прокуратури Дніпропетровської області Самоткан Віталій 
Миколайович викликає підозрюваного у кримінальному провадженні 
№ 42015040000001016 – Мороза Віктора Павловича, 15.01.1971 р.н., 
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Дніпро, проспект Миру, 
93, кв. 81, о 10.00 годині 04.10.2018 р. та о 10.00 годині 10.10.2018 р. 
до першого відділу процесуального керівництва управління процесу-
ального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональ-
ної прокуратури Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. 
Воскресенська (колишня Леніна), 10, 3-й поверх, кабінет № 16, для до-
питу як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, 
проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 14 год. 00 хв. 
1 жовтня 2018 р., 10 год. 00 хв. 2 жовтня 2018 р., 11 год. 00 хв. 3 жов-
тня 2018 р., 10 год. 00 хв. 4 жовтня 2018 р., 5 жовтня 2018 р., 8 жовтня 
2018 р., 10 жовтня 2018 р., 12 жовтня 2018 р. у кримінальному прова-
дженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні 
злочинів, 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 судо-

вого 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 тимчасо-
во 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 осо-

би на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 

з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, по-
терпілого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з пи-
тань пробації і експерта – статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федо-
ровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі відеокон-
ференції.

Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

Вважати недійсними у зв’язку з втратою:
– Договір дарування земельної ділянки, укладений 17.06.2011 р., зареє-

стровано в реєстрі №1-944 та Договір дарування житлового будинку, укла-
дений 17.06.2011 р., зареєстровано в реєстрі №1-942, які посвідчені дер-
жавним нотаріусом Ірпінської міської державної нотаріальної контори Київ-
ської обл. Бовою Т. В. Дані договори укладені між Шевченко В. Л. (обдаро-
вувана) та Шевченко Л. В. (дарувальник);

– Витяг про державну реєстрацію прав КП «БТІ Києво-Святошинської ра-
йонної ради Київської обл.», № витягу 30410514 від 24.06.2011 р., реєстра-
ційний № 33502054, реєстратор Хаджибалова О. С., заст. директора Мальо-
ваний A. M.;

– Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про ре-
єстрацію права власності, №45703461 від 15.10.2015 р., № запису про пра-
во власності 11612456 від 30.09.2015 р., державний реєстратор Білоус Н. В.

Повістка про виклик підозрюваної при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрювана Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Суми, пров. 8-го Березня, б. 24, кв. 4, 
яка відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається до 
прокурора Сумської місцевої прокуратури Фролкова М.В. за адресою: Сум-
ська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, б. 79, каб. 1, 28.09.2018 р. 
о 10.00 год. для вручення повідомлення про зміну підозри у кримінально-
му провадженні № 12013200440004142 від 08.06.2013, 01.10.2018 р. о 10.00 
год. для надання доступу та ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 12013200440004142 від 08.06.2013 та 05.10.2018 р. о 10.00 
год. для отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування у цьому ж кримінальному провадженні.

Антимонопольним комітетом України 

відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

складено Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні за 2017 рік 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/140488)

Дрогобицький міськрайонний суд повідомляє Коршунова Віктора Вікто-
ровича (останнє відоме місце проживання: Львівська область, м. Дрогобич, 
вул. Лесі Українки, 19, кв. 34, як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 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 26 вересня 2018 року о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області за адресою: 
Львівська область, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39, каб. 11.

Суддя Р. І. Курус
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +12  +17
Житомирська +8  +13 +12  +17
Чернігівська +8  +13 +12  +17
Сумська +8  +13 +12  +17
Закарпатська +5  +10 +15  +20
Рівненська +5  +10 +12  +17
Львівська +5  +10 +12  +17
Івано-Франківська +5  +10 +12  +17
Волинська +5  +10 +12  +17
Хмельницька +5  +10 +12  +17
Чернівецька +5  +10 +12  +17
Тернопільська +5  +10 +12  +17
Вінницька +9  +14 +13  +18

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +13  +18
Кіровоградська +9  +14 +13  +18
Полтавська +9  +14 +13  +18
Дніпропетровська +9  +14 +13  +18
Одеська +10  +15 +18  +23
Миколаївська +10  +15 +18  +23
Херсонська +10  +15 +18  +23
Запорізька +10  +15 +18  +23
Харківська +9  +14 +18  +23
Донецька +9  +14 +18  +23
Луганська +9  +14 +18  +23
Крим +13  +18 +18  +23
Київ +10  +12 +14  +16

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

12..17
8..13

18..23
9..14

13..18
9..14

18..23
10..15

12..17
5..10

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ФОТОФАКТ

ДІВОЧА КРАСА. У Києві обрали найкрасивішу дівчину Укра-
їни. За корону боролися 25 учасниць. Титул «Міс Україна 2018» 
отримала дівчина з Київської області Вероніка Дідусенко. Вона 
представить нашу країну на найпрестижнішому конкурсі краси — 
«Міс світу». Цього року він пройде на китайському острові Хай-
нань. Ім’я найкрасивішої дівчини стане відоме 6 грудня. У конкур-

сі візьмуть участь дівчата з понад 120 країн. Ще дві дівчини пред-
ставлять Україну на престижних світових конкурсах краси в Япо-
нії та на Філіппінах, які відбудуться в листопаді. Це Богдана Тара-
сик із Дніпропетровської області, яка цього року отримала коро-
ну Miss Ukraine International 2018, та Анастасія Кривохижа з Київ-
ської області — володарка титулу Miss Ukraine Earth 2018.

Найспортивніше село 
Черкащини

Роман ПАНЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ФІЗКУЛЬТУРА. У Хрестителеві Чорнобаївського району на 
Черкащині традиційно люблять фізкультуру і спорт. Тут для цього 
створено всі умови: є гарно обладнаний стадіон, спортивні май-
данчики. Цими днями село визнали найспортивнішим на рівні об-
ласті. Це звання воно вибороло в напружених змаганнях серед 
16 команд, які вийшли до фіналу. Фінальні змагання відбулися у 
місті Городищі. Боролися сільські спортсмени за першість у зма-
ганнях із дартсу, настільного тенісу, армреслінгу, шашок, гирьо-
вого спорту, міні-футболу та перетягування канату. Традиційно у 
змаганнях із дартсу змагалися сільські голови. Загалом же в селі 
фізкультурою та спортом займаються всі від малого до великого. 

Найспортивніше село Черкащини-2018 Хрестителеве об-
стоюватиме честь області у фінальних змаганнях команд сіль-
ських та селищних рад «Найкраще спортивне село України». 
Вони відбудуться у Ворохті Івано-Франківської області.

Сумським джазменам 
аплодували Львів 
та Івано-Франківськ

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! У Львові та Івано-Франківську успішно пройшли гас-
тролі артистів Сумської обласної філармонії. У цих містах гляда-
чі тепло вітали виступи чудового сумського колективу «Jazz-fusion 
band Aramis» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Украї-
ни Володимира Прихожая. Різнобарвна програма з вокальних джа-
зових творів у виконанні солістки Олени Грицьків, цікавих обробок, 
власних творів колективу полонили серця глядачів. Як повідомили 
начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник та 
директор Сумської обласної філармонії Олександр Даниленко, під 
час поїздки обговорено питання подальшої співпраці між філармо-
нійними закладами трьох міст, вивчення досвіду кращих музичних 
колективів як західних областей України, так і Слобожанщини. Тож 
є всі підстави сподіватися на продовження гастролей митців Сум-
ської, Львівської та Івано-Франківської областей.
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На Вінниччині започаткували 
літературну премію

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОХОЧЕННЯ. В облас-
ті відбулася дводенна творча 
нарада молодих авторів На-
ціональної спілки письмен-
ників України. Під час захо-
ду розглядали перспективи 
розвиту української поезії та 

прози. Потім учасники виру-
шили в селище Турбів Липо-
вецького району. Тут, на базі 
сільськогосподарського під-
приємства «Україна», було 
оголошено про відновлення 
давнього торгового «буршти-
нового» шляху, який вів із Ві-
нниці до Чорного моря й далі 
в Середземномор’я. За спри-

яння депутата обласної ради 
Леоніда Повха, голови прав-
ління асоціації «Український 
бурштиновий світ» Галини 
Симхи, редакції журналу «Ві-
нницький край» і вінницької 
письменницької організації 
було засновано щорічну лі-
тературну премію «Буршти-
нова зоря», яку з цього ро-

ку вручатимуть українським 
письменникам за найкращі 
прозові та поетичні твори про 
український бурштин або іс-
торії, пов’язані з ним. Вру-
чення премії відбуватиметь-
ся в тих містах країни, через 
які проходив «бурштиновий» 
шлях із Поділля до Чорного 
моря.

Як кримчани смакували кашу з армійської кухні
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ДЕНЬ СЕЛА. Свято у при-
фронтовому Кримському бу-
ло і корисним, і смачним. 
Зранку в центрі селища ар-
мійці розгорнули польову кух-
ню. Усі охочі змогли скушту-
вати смачну кашу, поспілку-
ватися із захисниками Укра-
їни, безкоштовно отримати в 
офіцерів свіжу пресу та про-
консультуватися з проблем-
них питань. А після врочис-
тих заходів військовослуж-
бовці Об’єднаного центру ци-
вільно-військового співробіт-
ництва завітали до наймо-
лодших жителів — вихован-
ців загальноосвітньої серед-
ньої школи та дитсадка. Ді-
ти отримали подарунки: фут-
больні м’ячі, книжки, іграшки 
та смаколики.

«Напередодні зустрівся з 
головою військово-цивільної 
адміністрації селища Крим-
ське, і було вирішено нагаль-
ні питання щодо подальшої 
співпраці та обговорено план 

заходів свята у прифрон-
товому населеному пунк-
ті», — повідомив начальник 

Об’єднаного центру цивільно-
військового співробітництва в 
місті Сєверодонецьк полков-

ник Олег Фурс. Відтепер у се-
лі чекають нових зустрічей із 
військовими.

Цього року свято села кримчанам допомогли провести військові


