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Піонери у справі 
збирання — пенсіонери

ВТОРИННІ РЕСУРСИ. «Урядовий кур’єр» з’ясовував,  
чому збирання, сортування й перероблення побутового 
пластику в Україні просувається доволі повільно

Міністр закордонних справ про спільний проект 
резолюції для Ради Безпеки ООН про розміщення 
миротворчих сил на Донбасі

Залишилося  
почекати підпису 
Дональда Трампа 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Палата представників США — ниж-
ня палата Конгресу — схвалила раніше узгоджений із Сенатом 
проект «Закону про асигнування на потреби Міністерства обо-
рони на 2019 рік». Ним передбачено 250 мільйонів доларів для 
безпекової допомоги Україні. Цей кошторис на 50 мільйонів пе-
ревищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтрим-
ки нашої держави, — повідомило на своїй сторінці Посольство 
України в США.

«Як зазначено у законопроекті, 250 мільйонів доларів буде 
надано, зокрема, на проведення військових навчань, надання 
військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістич-
ну підтримку, заміну раніше наданих озброєнь чи військових 
товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну 
підтримку збройних та безпекових сил України», — цитує УНІ-
АН текст повідомлення. 

Там також сказано, що для набуття чинності «Закон про 
асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік» має 
бути підписано президентом США Дональдом Трампом.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

ЦИФРА ДНЯ

6,6 млн 
українців скористалися програмою 

«Доступні ліки». Цьогоріч попит  
на програму зріс на третину

«Резолюцію підготовлено 
дуже давно.  

У нас є домовленість  
з нашими друзями – США,  

Німеччиною 
 та Францією».

На порядок денний виходить індустріально-інноваційна складова 
ПАРТНЕРСТВО. Турецький бізнес 

зацікавлений реалізувати в Україні 
ґрунтовні й тривалі проекти, віддаю-
чи перевагу серйозним підходам пе-
ред швидким збагаченням. Про це 
перший віце-прем’єр-міністр — мі-
ністр економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів розповів за результата-
ми візиту до цієї країни, участі в Укра-
їнсько-турецькому бізнес-форумі, зу-
стрічей з офіційними представника-
ми уряду, Ради зовнішньоекономіч-
них зав’язків, з Генеральним секре-
тарем ОЧЕС і представниками укра-
їнсько-турецької ділової ради.

«Швидкі гроші» створюють турець-
ким бізнесменам швидкі пробле-
ми, адже короткі програми не дають 
ефективності в перспективі. Ми хо-
чемо поставити це на системну дов-
готермінову основу. Переконаний, 
нам це вдасться», — сповістив уря-
довець.

Нині в економічних відносинах на-
ших країн відбуваються зміни — три-
ває перехід від сировинної до інду-

стріально-інноваційної основи, пові-
домляє Укрінформ. «До 2014 року го-
ловним експортним матеріалом був 
метал — до 60%. Програвала і Украї-
на, і Туреччина, бо існували треті кра-
їни, де лишався ланцюг додаткової 
вартості. З 2014 року позиція зміни-
лася — як з боку Києва, так і Анка-
ри. Сьогодні показник експорту мета-
лу знижено до рівня 45%. Наші відно-
сини мають ґрунтуватися на інноваці-
ях, інвестиціях, формуванні перероб-
ної галузі, спільних підприємствах, 
спільних тривалих бізнес-проектах», 
— переконаний Степан Кубів.

Серед цікавих напрямків співпра-
ці урядовець назвав авіабудування, 
зокрема у сфері БПЛА, якій Туреччи-
на приділяє нині значну увагу. Є та-
кож перспективи у переході до сек-
торальної співпраці в окремих галу-
зях. «Ми, як і Туреччина, зараз зосе-
реджені на формуванні нового іміджу 
держави, на інноваціях, моделюван-
ні, конкретиці, нових технологіях. На-
приклад, ми вже не дивимося на ту-

ризм як на індустрію. Ми розглядає-
мо можливості секторальної співпра-
ці — розвитку медичного, освітнього, 
спортивного туризму. За цим май-
бутнє», — наголосив Степан Кубів.

Крім макроекономічного рівня, 
стратегічне партнерство України 
й Туреччини у практичній площині 
слід підкріплювати проектами в ма-
лому та середньому бізнесі. Надзви-
чайний та Повноважний посол Укра-
їни в Туреччині Андрій Сибіга про-
довжує тему поглиблення співпраці: 
«Ми створили майданчик для без-
посереднього спілкування бізнесу. 
Важливо, що наш бізнес доповнює 
один одного, тобто ми — не конку-
рентні економіки. І проведення таких 
заходів дає змогу на мікро- та серед-
ньому рівні налагодити безпосеред-
ні контакти, які, власне, й наповню-
ють цей взаємний товарообіг. Тому 
що на макрорівні у нас зараз справ-
ді дуже позитивний тренд — два ро-
ки поспіль стале зростання товаро-
обігу. Дуже важливо, щоб на мікро- 

та середньому рівні бізнес відчув пе-
реваги напрацьованого, справжньо-
го, якісно нового стратегічного парт-
нерства».

Важливо, щоб турецький спожи-
вач ознайомився й відчув перева-
ги українського бізнесу. Це вигідна 
формула співпраці, дорога в оби-
два боки. Це взаємовигідна фор-
мула.

Дипломат також переконаний, 
що стратегічне партнерство має бу-

ти підкріплене проектами на прак-
тиці: «На сьогодні ми можемо чітко 
і впевнено говорити, що стратегічне 
партнерство у нас характеризуєть-
ся важливою практичною компонен-
тою та кількома саме практичними 
проектами, які вже перебувають на 
різних стадіях реалізації». Посол та-
кож сподівається на завершення ро-
боти над угодою про вільну торгівлю 
між двома країнами «в розумні тер-
міни».
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НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
18.09.2018 Київ  № 1024

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 24 січня 2018 року № 63 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 
електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» На-
ціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 січня 2018 року № 63 
«Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на по-
стачання електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО»:
1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги — 17,22 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 класу напруги — 244,51 грн/МВт·год (без ПДВ);
2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
для 1 групи споживачів — 9,62 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 групи споживачів — 48,10 грн/МВт·год (без ПДВ);
3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» згідно з додатком.»;
2) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Збільшення фонду оплати праці спрямувати на підвищення заробітної 

плати виробничо-технічного персоналу.
3. Департаменту ліцензійного контролю здійснити контроль за цільовим ви-

користанням коштів, передбачених на збільшення фонду оплати праці відпо-
відно до встановленої структури тарифів на розподіл та постачання електрич-
ної енергії.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — га-
зеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток 

до постанови НКРЕКП 24.01.2018 № 63  
(у редакції постанови НКРЕКП від 18.09.2018 № 1024)

Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

Перелік складових частин 
витрат з ліцензованого виду 
діяльності, що включаються 

в розрахунок тарифу

Одиниці 
виміру

Загальні 
витрати (з 
розрахунку 

на рік)

Витрати 
на розподіл  

(з розрахунку 
на рік)

Витрати на 
постачання  

(з розрахунку 
на рік)1 клас 2 клас

1. Операційні витрати: тис. грн 1 075 623 146 096 819 816 109 711

Матеріальні витрати: тис. грн 150 352 38 420 98 469 13 463

виробничі послуги тис. грн 6 012 1 927 4 085 0

сировина і матеріали тис. грн 5 481 1 510 2 971 1 000

лічильники тис. грн 0 0 0 0

паливо тис. грн 34 261 9 626 15 745 8 890

витрати на ремонт тис. грн 76 797 18 110 58 385 302

витрати на ел.ен. для 
господарчих потреб тис. грн 27 801 7 247 17 283 3 271

витрати на використання 
ел. мереж інших 
ліцензіатів-передавачів 

тис. грн 0 0 0 0

Витрати на оплату праці тис. грн 687 925 61 201 550 807 75 917

Відрахування на 
соціальні заходи тис. грн 151 344 13 464 121 178 16 702

Амортизація тис. грн 62 493 17 722 43 391 1 380

Інші операційні витрати: тис. грн 62 493 20 861 35 487 6 145

плата за землю тис. грн 8 178 2 242 5 574 362

комунальний податок тис. грн 0 0 0 0

витрати на зв’язок тис. грн 2 638 847 1 393 398

витрати на службові 
відрядження тис. грн 2 082 976 1 020 86

податок на транспорт тис. грн 0 0 0 0

утримання легкового 
транспорту тис. грн 0 0 0 0

інвентаризація землі тис. грн 0 0 0 0

інші витрати тис. грн 49 595 16 796 27 500 5 299

Коригування витрат* тис. грн -38 984 -5 572 -29 516 -3 896

2. Усього фінансові 
витрати (% за кредит) тис. грн 0 0 0 0

3. Витрати з прибутку на: тис. грн 12 064 1 675 9 165 1 224
дивіденди/базу 
нарахування тис. грн 0 0 0 0
розвиток виробництва/
виробничі інвестиції тис. грн 0 0 0 0
формування 
резервного фонду тис. грн 0 0 0 0

податок на прибуток тис. грн 0 0 0 0

інші витрати з прибутку тис. грн 12 064 1 675 9 165 1 224
4. Усього від реалізації 
електроенергії тис. грн 1 087 687 147 771 828 981 110 935

* Коригування витрат у сумі:
1) -45 710,40 тис. грн (без ПДВ) — вилучення коштів відповідно до поста-
нови НКРЕКП від 18 січня 2018 року № 50 (із розрахунку на 11 місяців — 
-49 866 тис. грн (без ПДВ));
2) 9 976 тис. грн (без ПДВ) — повернення надлишково знятої суми коригуван-
ня (1/12 від суми 119 707 тис. грн, визначеної відповідно до витягів з протоко-
лів засідань НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54, від 14 липня 2016 ро-
ку № 33, від 15 грудня 2016 року № 61 (питання 10)) із розрахунку на 11 міся-
ців, що складає 10 882 тис. грн. 

Тариф на розподіл електричної 
енергії для 1 класу напруги  
(грн/МВт·год) — 17,22
Тариф на розподіл електричної 
енергії для 2 класу напруги  
(грн/МВт·год) — 244,51

Тариф на постачання електричної 
енергії для 1 групи споживачів 
(грн/МВт·год) — 9,62
Тариф на постачання електричної 
енергії для 2 групи споживачів 
(грн/МВт·год) — 48,10

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики 
А. Гудаченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
20.09.2018 Київ  № 1070

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 24 січня 2018 року № 84 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 
електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» На-
ціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 січня 2018 року № 84 
«Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на по-
стачання електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» такі зміни:

1) пункти 1 та 2 замінити новим пунктом 1 такого змісту:
«1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТЕРНОПІЛЬ-

ОБЛЕНЕРГО»:
1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги — 71,88 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 класу напруги — 364,29 грн/МВт·год (без ПДВ);
2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
для 1 групи споживачів — 11,94 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 групи споживачів — 59,71 грн/МВт·год (без ПДВ);
3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ВІДКРИТО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» згідно з додатком.».
У зв’язку з цим пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 2 та 3;
2) додаток 2 до постанови виключити.
У зв’язку з цим додаток 1 вважати додатком;
3) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Збільшення фонду оплати праці спрямувати на підвищення заробітної 

плати виробничо-технічного персоналу.
3. Департаменту ліцензійного контролю здійснити контроль за цільовим ви-

користанням коштів, передбачених на збільшення фонду оплати праці відпо-
відно до встановленої структури тарифів на розподіл та постачання електрич-
ної енергії.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — га-
зеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток  

до постанови НКРЕКП 24.01.2018 № 84  
(у редакції постанови НКРЕКП від 20.09.2018 № 1070)

Cтруктура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

Перелік складових частин 
витрат з ліцензованого виду 
діяльності, що включаються 

в розрахунок тарифу

Одиниці 
виміру

Загальні 
витрати (з 
розрахунку 

на рік)

Витрати 
на розподіл 

(з розрахунку 
на рік)

Витрати на 
постачання 

(з розрахунку 
на рік)1 клас 2 клас

1. Операційні витрати: тис. грн 466 962 97 298 325 061 44 603

Матеріальні витрати: тис. грн 102 912 18 766 78 678 5 468

виробничі послуги тис. грн 1 522 358 1 164 0

сировина і матеріали тис. грн 9 250 2 090 5 643 1 517

лічильники тис. грн 0 0 0 0

паливо тис. грн 22 528 4 573 16 282 1 673

витрати на ремонт тис. грн 52 549 9 293 42 683 573
витрати на ел.ен. для 
господарчих потреб тис. грн 17 063 2 452 12 906 1 705

витрати на використання 
ел. мереж інших 
ліцензіатів-передавачів 

тис. грн 0 0 0 0

Витрати на оплату праці тис. грн 249 529 55 305 170 356 23 868
Відрахування на 
соціальні заходи тис. грн 54 896 12 167 37 478 5 251

Амортизація тис. грн 53 340 12 035 40 406 899

Інші операційні витрати: тис. грн 33 306 4 662 16 855 11 789

плата за землю тис. грн 2 740 781 1 959 0

комунальний податок тис. грн 0 0 0 0

витрати на зв’язок тис. грн 2 255 608 1 410 237
витрати на службові 
відрядження тис. грн 895 261 604 30

податок на транспорт тис. грн 0 0 0 0
утримання легкового 
транспорту тис. грн 0 0 0 0

інвентаризація землі тис. грн 0 0 0 0

інші витрати тис. грн 27 416 3 012 12 882 11 522

Коригування витрат* тис. грн -27 021 -5 637 -18 712 -2 672
2. Усього фінансові 
витрати (% за кредит) тис. грн 0 0 0 0

3. Витрати з прибутку на: тис. грн 15 058 3 142 10 426 1 490
дивіденди/базу 
нарахування тис. грн 0 0 0 0

розвиток виробництва/
виробничі інвестиції тис. грн 0 0 0 0

формування 
резервного фонду тис. грн 0 0 0 0

податок на прибуток тис. грн 0 0 0 0

інші витрати з прибутку тис. грн 15 058 3 142 10 426 1 490
4. Усього від реалізації 
електроенергії тис. грн 482 020 100 440 335 487 46 093

* Коригування витрат у сумі:
1) -25 121,85 тис. грн (без ПДВ) — вилучення коштів відповідно до пункту 
2 постанови НКРЕКП від 02 листопада 2017 року № 1336 (із розрахунку на 
11 місяців — -27 405,65 тис. грн (без ПДВ));
2) 352,58 тис. грн (без ПДВ) — повернення надлишково знятої суми коригу-
вання (1/12 від суми 4 231 тис. грн, визначеної відповідно до витягів з про-
токолів засідань НКРЕКП від 02 червня 2016 року № 27 та від 24 листопа-
да 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців, що складає 384,64 тис. грн 
(без ПДВ).

Тариф на розподіл електричної 
енергії для 1 класу напруги  
(грн/МВт·год) — 71,88
Тариф на розподіл електричної 
енергії для 2 класу напруги  
(грн/МВт·год) — 364,29

Тариф на постачання електричної 
енергії для 1 групи споживачів 
(грн/МВт·год) — 11,94
Тариф на постачання електричної 
енергії для 2 групи споживачів 
(грн/МВт·год) — 59,71

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики 
А. Огньов
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Ми-
колайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року о 10 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинувачених: 
Чистякова Ігоря Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Холмиста, 125 а), Ковпака Дениса Ігоровича (останнє відоме місце 
реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Пролетаріату Донбасу, 12/65), Чай-
ку Артема Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кра-
маторськ, вул. Сакко і Ванцетті, 14/12) у судове засідання з розгляду кримінальної 
справи №419/2405/18 за обвинуваченням Чистякова І.А., Ковпака Д.І., Чайки А.Б. за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 01.10.2018 року об 11 годи-
ні 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваних, обвинувачених передбачені ст. 139 КПК Укра-
їни, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до суду у 
встановлений день та час, обвинувачені зобов’язані повідомити про неможливість 
з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, у тому числі на офіційну 
електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т.О. Комплєктова

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійо-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110 (у редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Украї-
ни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Мільчакова Олексія Юрійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Втрачений студентський квиток, 

КВ № 12204041, виданий 

01.09.2018 р. 

Національним університетом хар-

чових технологій 

на ім’я Пшеничникова Г. В., 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на квартиру 

за адресою: 

пр. Свободи, буд. 8, кв. 27 

на ім’я Тимофіїв  

Олег Андрійович, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Вале-
рійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 5 жовтня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

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: F11GL34164-F11GL34165
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: 14.11.2018

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/39820-asset-sell-id-180382

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів 

України за участю керівників центральних органів 
виконавчої влади на жовтень — грудень 2018 року

 2 жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства України
 5 жовтня Міністерство внутрішніх справ України
 9 жовтня Міністерство екології та природних ресурсів України
 12 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 16 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 19 жовтня Міністерство закордонних справ України
 23 жовтня  Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та вну-

трішньо переміщених осіб України
 26 жовтня Міністерство інформаційної політики України
 30 жовтня Міністерство інфраструктури України
 2 листопада Міністерство молоді та спорту України
 6 листопада  Міністерство оборони України
 9 листопада  Міністерство освіти і науки України
 13 листопада  Міністерство охорони здоров’я України
 16 листопада  Міністерство соціальної політики України
 20 листопада  Міністерство культури України
 23 листопада   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України
 27 листопада  Міністерство фінансів України
 30 листопада  Міністерство юстиції України 
 4 грудня  Пенсійний фонд України
 7 грудня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції
 11 грудня  Державна служба України з питань праці
 14 грудня  Національна поліція України
 18 грудня   Державна служба України з питань безпечності харчових продук-

тів та захисту споживачів
 21 грудня  Державна міграційна служба України 
 28 грудня  Державна фіскальна служба України

Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. Час прове-
дення брифінгу з 13.40 до 14.00 год., прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00 год. 

 Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.10.2018 року роздрібних тарифів на електричну енергію на 4 квартал 2018 року  

на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження 

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої  

електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 160,449 178,569
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) 
та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тарифи на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діють відповідно до постанови 
НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних до на-
селення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 
23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального  
навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального  
навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального  
навантаження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії  
за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на 4 квартал 2018 р., грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 
№1513

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1553,46 Розрахунок згідно з постановою НКРЕ 
від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних  
витрат електричної енергії (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0086 Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 
№305 II клас напруги                    0,0246

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/МВт·год 
(без ПДВ)

I клас напруги                             20,26
Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 №73 

(із змінами та доповненнями)
II клас напруги                    161,95

Тарифи на постачання електричної енергії  
за регульованим тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             17,29
II група споживачів                86,45

Начальнику Київського обласного управління  
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  
Грабку Ігорю Васильовичу  
м. Київ, вул. Григоренка, 5, кв. 14

ВИМОГА 
(ПОВТОРНО)

23 серпня 2018 р. Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» надіслала Вам вимоги №1160-05 та №1160/1-05 від 22 серпня 2018 р. 
щодо повернення виданої Вам довіреності №316 від 29 грудня 2017 року, яка скасована наказом №НІ-97 від 22 серпня  
2018 р., а також усіх отриманих бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів та спеціальних знаків, які не використані (нереалізовані) або зіпсовані, а також другі примір-
ники бланків полісів, що були використані (реалізовані).

Однак Вами не було виконано вказаних вимог.
Відповідно до системи обліку ProfITsoft та актів передачі бланків полісів Вами було отримано бланки полісів обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – поліси) та бланки спеці-
альних знаків до них Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», з яких:

1) 659 шт. не були використані (реалізовані);
2) 1591 шт. були реалізовані, однак Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» не отримала ні страхові платежі, ні другі примір-

ники бланків полісів;
3) 251 шт. були реалізовані, здані другі примірники бланків полісів, однак Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» не отрима-

ла страхові платежі;
4) 869 шт. були реалізовані, оплачені, здані другі примірники бланків полісів, однак Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» не 

отримала другі примірники бланків полісів.
Також, на адресу Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» неодноразово надходили вимоги Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Моторного (транспортного) страхового бюро України та скарги 
громадян відносно виданих Вам бланків полісів.

Враховуючи зазначене, є обґрунтовані підозри щодо привласнення грошових коштів Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» 
за виданими Вам та реалізованими полісами. Оскільки такі дії можуть містити склад злочину, передбаченого ст. 190 Кри-
мінального кодексу України, Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» має право звернутися до правоохоронних органів з заявою 
про вчинення злочину та вимогою провести перевірку викладених фактів.

Враховуючи зазначене, вимагаємо від Вас в строк до 28 вересня 2018 р. включно: 
1. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» оригінал виданої 

довіреності №316 від 29 грудня 2017 року.
 2. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечення Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» усі отримані 

бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та 
спеціальних знаків, які не використані (нереалізовані) або зіпсовані, а також другі примірники бланків полісів, що були ви-
користані (реалізовані).

3. Забезпечити надходження та/або сплатити страхові платежі на рахунок Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  за поліси, 
які були видані Вам та реалізовані. 

У випадку невиконання зазначених вимог, Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» буде змушена  звертатися із заявою до 
правоохоронних органів та з позовом до суду.

Т.в.о. Голови правління Горельцев А. В.

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону — Державна служба геології та надр України

оголошує про проведення ІI аукціону 2019 року з продажу 
спеціальних  дозволів на користування надрами.

На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування
надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на II аукціон 2019 року
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ділянки надр
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1 Прутівський 
рудопрояв

сульфідні  
мідно-нікелеві 

руди

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР

Житомирська 
обл., Романів-

ський,  
Пулинський 

та Баранівський  
р-ни 

9737,19 1947,44 72,55 1206734,51 5

2 Сурмачівська 
ділянка

нафта, газ  
природний,  
конденсат

геологічне вивчен-
ня нафтогазонос-

них надр,
 у т. ч. 

ДПР, з подальшим 
видобуванням  
нафти і газу  
(промислова  

розробка  
родовища)

Сумська обл., 
Роменський р-н 6280,60 1256,12 72,55 451302,05 20

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

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

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

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення  
аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». 

Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ,  
вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ документообігу та контролю Державної служби  
геології та надр України. 

Останній день подання заяв 12 грудня 2018 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9.00 год.  

до 10.45 год.  12 лютого 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, Державна служба геології 
та надр України, актовий зал  (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися у встановлений строк, вважають-
ся такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документа-
ції та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 12 лютого 2019 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16,  
Державна служба геології та надр України, актовий зал, 4 поверх.

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

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на при-
дбання дозволу. 

За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології 
та надр України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Тимошенко Ігор 
Васильович — тел. (044) 456-60-85, Ткачук Олександр Іванович, Павка Олена Іванівна — тел. (044) 456-60-
56, Борисенко Дмитро Миколайович — тел. (044) 536-13-20.

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

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 
Номер лота: F69GL34131 та F69GL34132; F69GL34133; F69GL34134; F69GL34210
Коротка назва лота/номер  
кредитного договору:

Майнове право за кредитним договором №856/09-2-06 та Право вимоги за 
кредитними договорами  №661/09-2-06; 
Дебіторська заборгованість у кількості 7 шт.;
Права вимоги за кредитними договорами Ф-6897/09-2-06,1110,     
Ф-6328/09-2-06,357 та 00455;
Спеціалізований вантажний фургон VOLKSWAGEN CADDY

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

Дата проведення аукціону: 16.10.2018 за лотами F69GL34131;F69GL34132; F69GL34133; F69GL34134
18.10.2018 за лотом  F69GL34210

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу  
з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — розпочинається в проміжок 
часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. 
до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — з 16-15 год. до 17-00 год.  
(загальна тривалість складає 15 хвилин) : 
- Період подання закритих цінових пропозицій — з 16-15 год. до 16-55 год. 
(загальна тривалість складає 10 хв.) 
- Період подання цінової пропозиції — з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна 
тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону  
розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/ 
liquidation/55-real-bank/39825-asset-sell-id-180387; http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/55-real-bank/39816-asset-sell-id-180374;  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/55-real-bank/ 
39826-asset-sell-id-180388;http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
55-real-bank/39857-asset-sell-id-180534 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як обвинуваченого Рязанцева Павла Миколайовича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, с. Борівське, вул. Чехова, 72а) у судове засідання з 
розгляду кримінальної справи №428/3585/18 за обвинувачен-
ням Рязанцева Павла Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05.10.2018 року о 08 годині 50 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого пе-
редбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 
У разі відсутності можливості прибути до суду у встановле-
ний день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про 
неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на 
адресу суду, у тому числі на офіційну електронну адресу суду: 
inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 
як обвинуваченого Скорого Андрія Михайловича (останнє 
відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Сєдова, 3/2) у судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/3635/18 за обвинуваченням Скорого Ан-
дрія Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 05.10.2018 року о 08 годині 40 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого пе-
редбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 
У разі відсутності можливості прибути до суду у встановле-
ний день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про 
неможливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на 
адресу суду, у тому числі на офіційну електронну адресу суду: 
inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

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

у кількості 15 штук:

AM 4020429 AM 3067384 AM 3623187

AM 4021476 AM 3521213 AM 2732670

AM 4246011 AM 3521255 AM 3067164

AM 3067360 AM 3042785 AM 3765875

AM 3067381 AM 3042856 AК 8369071

Просимо вважати їх недійсними.

Повістка про виклик у суд
Журавльов Денис Миколайович, 24.11.1985 року на-

родження, який проживає за адресою: Луганська об-
ласть, Краснодонський район, с. Дружне, вул. Пушкі-
на, 30, відповідно до вимог статей 134, 135 КПК Украї-
ни вам необхідно з’явитися 05.10.2018 р. об 11.00 год. до 
Шевченківського районного суду м. Львова за адресою:  
м. Львів, вул.  С. Стрільців, 12, для участі в судовому  
засі  данні кримінального провадження №4201414040000048 
від 25.06.2014, за обвинуваченням вас у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408  
КК України.

Інформація про вирок
Вироком Лисичанського міського суду Луганської області від 25 вересня 2018 року було визнано винуватим Гузьо В’ячеслава 

Михайловича, 8 травня 1990 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 70 КК України та 
засуджено до 11 (одинадцяти) років позбавлення волі.

Дане кримінальне провадження здійснювалося за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Кримінальне провадження розглядалося колегією суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 

Луньової Д. Ю.

Державне господарське об’єднання Концерн «ВІЙСЬКЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ» повідомляє, що наказом Міністерства обо-
рони України від 04.09.2018 № 450 «Про ліквідацію Концерну «Військессетменеджмент» прийнято рішення про припинен-
ня юридичної особи – Концерну «ВІЙСЬКЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», код 33689872 (03168, місто Київ, проспект Повітрофлот-
ський, 6), шляхом її ліквідації.

Головою ліквідаційної комісії призначено директора державного підприємства МОУ «703 МОЗКО» Баканьова Д. О.
Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20, тел. (044) 483-19-91; e-mail: 

movrs@ukr.net
Строк для заявлення кредиторами своїх вимог закінчується 30.11.2018 року.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +11  +16
Житомирська +6  +11 +11  +16
Чернігівська +7  +12 +11  +16
Сумська +7  +12 +11  +16
Закарпатська +5  +10 +10  +15
Рівненська +6  +11 +9  +14
Львівська +5  +10 +9  +14
Івано-Франківська +6  +11 +9  +14
Волинська +5  +10 +9  +14
Хмельницька +6  +11 +9  +14
Чернівецька +6  +11 +9  +14
Тернопільська +6  +11 +9  +14
Вінницька +6  +11 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +7  +12 +11  +16
Кіровоградська +7  +12 +15  +20
Полтавська +7  +12 +12  +17
Дніпропетровська +7  +12 +16  +21
Одеська +8  +13 +16  +21
Миколаївська +7  +12 +16  +21
Херсонська +7  +12 +16  +21
Запорізька +7  +12 +16  +21
Харківська +7  +12 +16  +21
Донецька +7  +12 +16  +21
Луганська +5  +10 +16  +21
Крим +8  +13 +16  +21
Київ +9  +11 +13  +15

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

11..16
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16..21
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6..11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Написи 
закликають до уваги

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ. У Лисичанську на найбільш жва-
вих перехрестях та пішохідних переходах з’явилися написи «Ві-
зьми дитину за руку», «Чекай на зелене світло» і «Зніми на-
вушники». Це зроблено, аби привернути увагу громадян до до-
тримання елементарних правил при переході проїжджої час-
тини. Поради одразу впадають в очі. Свою ініціативу патруль-
ні втілювали у життя разом із старшокласниками Лисичанської 
гімназії та за підтримки громадської спільноти як один із захо-
дів проекту «Місто у безпеці». 

Як кажуть у прес-групі патрульної поліції Луганської області, 
можна спостерігати прикрі випадки, коли дорослі не тримають 
дитину за руку і вона несподівано вибігає на проїжджу частину, 
або люди просто ігнорують забороняючий сигнал світлофора. А 
коли підлітки зосереджені на смартфоні, а у вухах навушники, 
вони створюють реальну небезпеку як для себе, так і для водіїв.

Організатори акції сподіваються, що написи вплинуть на пе-
рехожих і прикрих порушень поменшає.

Написи, які патрульні разом зі школярами 
нанесли на асфальт, одразу впадають в очі 

До Дня туризму — серія марок
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ФІЛАТЕЛІЯ. Колекційну се-
рію марок «Рівненщина ту-
ристична» презентували в об-
ласній державній адміністра-
ції з нагоди Міжнародного дня 
туризму, який відзначили 27 
вересня.

Відтепер область має ще од-
ну візитівку — власні марки із 
зображенням її історико-куль-

турних пам’яток. У День туриз-
му вони надійдуть у продаж: 
це справжній скарб для філа-
телістів, і не лише для них. То-
му в планах — серійний випуск 
«Рівненщини туристичної».

— День туризму — свято не 
лише професіоналів у цій га-
лузі, а й тих, хто хоча б раз 
відчув себе в ролі мандрівни-
ка, — каже заступник голо-
ви Рівненської ОДА Світла-
на Богатирчук-Кривко. — Рів-

ненщина туристична набуває 
популярності, вона вже стала 
своєрідним пізнаваним брен-
дом, а туризм усе суттєвіше 
поповнює місцеві бюджети.

Право урочистого спецпо-
гашення марок надали не ли-
ше посадовцям, а й перемож-
цям обласної гри-квесту «На 
власні очі», яка популяри-
зує визначні місця Рівненщи-
ни. Серед фіналістів — най-
молодший учасник Кирило Іг-

натов. Хлопець заохотив до 
участі в грі всю родину, ко-
тра, як і належить за умовами 
гри, особисто відвідала всі 32 
туристичні об’єкти, зображе-
ні на марках, зафіксувала це 
на фото та вклеїла відповідну 
марку до власного паспорта 
мандрівника. Самому ж Кири-
лові найбільше запам’яталися 
Базальтові стовпи — унікаль-
ний природний феномен у 
Костопільському районі.
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Оксана ГОЛОВКО, 
Володимир ЗАЇКА (фото), 

«Урядовий кур’єр»

Сучасні люди часто по-
водяться так, ніби в 

їхніх головах не мізки, а 
якась інша субстанція, або 
взагалі немає нічого. Чо-
му добро і зло, любов і не-
нависть, війна і мир, свідо-
мість і підсвідомість, вір-
туальний і реальний світ, а 
також багато іншого пере-
плуталися в наших голо-
вах? Як могла одна черво-
на ідеологія на багато де-
сятиліть зачарувати міль-
йони недурних нібито лю-
дей? Абсурд. Відповіді на 
ці та інші питання прово-
куються епатажними тво-
рами художника Володи-

мира Казаневського, який 
після успішних персо-
нальних виставок у Єгипті, 
Польщі, Бельгії та Словач-
чині представив на Бать-
ківщині в столичному На-
ціональному музеї Тараса 
Шевченка нові роботи. 

Сам автор називає їх 
жанр абсурдним живопи-
сом. У картинах Володи-
мира Казаневського не-
звичні форми немов коке-
тують з вибуховим зміс-
том. «Наше суспільство на-
гадує мені спільноту мазо-
хістів, яка обирає собі та-
ку владу, котра потім ґвал-
тує їх в особливо витонче-
ній формі, — каже худож-
ник. — Тому виставка на-
зивається «Безумці». Тоб-
то люди без розуму».

Нині роботи Володими-
ра Казаневського є в при-
ватних колекціях та музе-
ях у Парижі, Нью-Йорку, 
Стамбулі, Осаці, Брюссе-
лі, Києві. Вони регуляр-
но з’являються на сторін-
ках журналів в Україні, 
Швейцарії та Франції, а 
також демонструються на 
популярному французь-
кому телеканалі France 24 
та в багатьох виставкових 
залах.

Хоч як це дивно, та в 
школі з малювання у Во-
лодимира були погані оцін-
ки і спочатку він писав гу-
мористичні розповіді. Зго-
дом закінчив Харківський 
держ університет за спе-
ціальністю «Космічна ра-

діофізика» та Київський 
інститут журналістської 
майстерності, працював 
на радіозаводі. Та врешті-
решт створення кари-
катур з хобі стало робо-
тою. Нині він лауреат по-
над 400 премій на міжна-
родних конкурсах карика-
тур у 51 країні світу, ав-
тор багатьох графічних ро-
манів, які видані головним 
чином за кордоном, відо-
мий лектор з теорії мисте-
цтва карикатури, співзас-
новник та член правління 
Київського клубу карика-
туристів «Архігум». І щи-
ро сподівається на дотеп-
ність своїх глядачів, які 
зрештою доведуть: у люд-
ства таки є здоровий глузд.

Не в тім абсурд…
У ПОШУКАХ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ. 

Сорокаліття творчості художник 
Володимир Казаневський відзначив 

виставкою «Безумці»


