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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 жовтня 2018 року
USD 2827.6259 EUR 3263.9286 RUB 4.3354 / AU 337236.80 AG 4114.20 PT 231017.04 PD 297749.01

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Командир малого броньованого артилерійського 
катера «Кременчук» Олександр Регула: 

«Ми не дамо росіянам 
зробити Азов їхнім озером!»

ВІРНІСТЬ ПРИСЯЗІ. Він був одним із тих, хто в обличчя 
окупантам співав гімн України в Севастополі на плацу 
Академії Нахімова, не козиряв російському триколору, 
зберігши офіцерську честь і людську гідність    

Постійний представник США при НАТО про негативне 
ставлення Альянсу до блокування Будапештом 
євроатлантичного курсу України 

Гіркі уроки дипломатії  
по-угорськи 

ДОДОМУ! Сьогодні українська сторона передає Угорщині ноту 
про неможливість подальшого виконання службових обов’язків 
угорським консулом у Береговому. Тобто дипломат має виїхати з 
України. Про це напередодні розповів міністр закордонних справ 
Павло Клімкін на спільній прес-конференції з  молдовським коле-
гою Тудором Уляновскі. Будапешту буде запропоновано провес-
ти консультації щодо порушення Угорщиною Віденської конвенції 
про консульські зносини під час видачі угорських паспортів укра-
їнським громадянам та приховування цього.

«Із цим консулом ми все вже вирішили. До побачення! — цитує 
УНІАН слова очільника вітчизняного зовнішньополітичного відом-
ства. — Але далі вестимемо дуже серйозні непрості переговори з 
нашими угорськими партнерами».

Отримання другого громадянства не заборонено. Проблема по-
лягає в іншому — неприпустимості заохочування іноземними ди-
пломатами до приховування цього від державних органів України.  

ЦИТАТА ДНЯ

КЕЙ БЕЙЛІ ГАТЧИНСОН:

ЦИФРА ДНЯ

881,174 млн грн 
і 67,043 млн доларів залучив Мінфін 

до держбюджету на плановому аукціоні 
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики

«Сполучені Штати 
однозначно 

підтримують Комісію 
НАТО—Україна. Ми 
закликали й надалі 

закликатимемо Угорщину 
не створювати 

цьому опозицію». 

Опалювальний сезон 
почнеться без запізнень
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Місцева влада й керівники 
енергокомпаній складуть тест на розуміння того,  
що українці мають зимувати комфортно

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Вчасний старт опалюваль-
ного сезону в усіх насе-

лених пунктах країни — це 
пряма відповідальність міс-
цевого керівництва, і уряд 
усіма ресурсами їх забез-
печив. На цьому з огляду на 
актуальність теми Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
наголосив під час засідання 
уряду насамперед.

«Ми демонструємо по-
зитивну динаміку щодо 

підготовки міст до опалю-
вального сезону. Залиши-
лося трохи більш як де-
сять днів, щоб розпоча-
ти опалювальний сезон 
вчасно. Але тут треба ди-
витися не на календар, а 
на термометр. Українцям 
потрібно вчасно отрима-
ти гарячу воду і тепло. Фі-
нансові ресурси, які було 
спрямовано на підготовку, 
дають змогу якісно піді-
йти до холодів, щоб люди 
не відчули жодного дис-
комфорту. І на місцях має 

бути високий рівень від-
повідальності», — сказав 
Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що уряд 
схвалює спеціальне рі-
шення, яким зобов’язує 
НАК «Нафтогаз Украї-
ни» й розподільчі компанії 
укласти всі потрібні дого-
вори зі споживачами, ре-
структуризувати заборго-
ваність, якщо вона є, і за-
безпечити вчасний поча-
ток опалювального сезону 
не пізніше 15 жовтня 2018 
року, повідомляє депар-

тамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабміну.

«Не шукаймо винних, 
а робімо все для забезпе-
чення людей теплом, — 
закликав глава уряду. — 
Розпорядження Кабінету 
Міністрів повністю врегу-
льовує всі проблемні мо-
менти».

Початок подачі води і те-
пла — це тест «на не-
байдужість і розумін-
ня того, що люди ма-
ють жити в комфорті». 

СБУ протидіє 
керованому хаосу 

НАЦБЕЗПЕКА. Спецслужби РФ реалізують план зі створен-
ня в Україні так званого керованого хаосу за двома основними 
векторами — розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що зу-
мовлено можливістю отримання Україною томоса, й організація 
заходів активного впливу для так званого примусового схилян-
ня керівництва України до поступок агресору та ініціювання мир-
них перемовин на вигідних йому умовах. Такою інформацією по-
ділився на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

В СБУ прогнозують інспірування випадків захоплення культо-
вих споруд однієї з конфесій нібито представниками праворади-
кальних націоналістичних організацій, щоб спровокувати масо-
ві протистояння й акції протесту за участі вірян. Передбачають 
й інспірування пікетів і протестів, направлення петицій та звер-
нень до органів влади з вимогою відновити мир за будь-яку ці-
ну. У планах російських спецслужб — поширити ці акції на всю 
Україну включно з блокуванням органів державної влади в Киє-
ві і, звичайно, посмакувати подробиці на пропагандистських те-
леканалах. Відомство підтвердило інформацію волонтерів, що 
УПЦ МП відряджала до Києва так званих православних тіту-
шок для зриву переговорів щодо отримання томоса, повідомляє  
УНІАН. 

Що ближче до виборів, то більшою стає активність спецслужб 
РФ. «Ми бачимо ці наміри, плани їх реалізації і працюємо над їх 
унеможливленням», — запевнив посадовець.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

На розгляді Кремінського районного суду Луганської 
області (головуючий суддя Безкровний І.  Г.) знахо-
диться кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 
(ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщіко-
ва Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціальне 
судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович 
викликається Кремінським районним судом Луган-
ської області в судове засідання у зазначеному кри-
мінальному провадженні, яке відбудеться 11 жов-
тня 2018 року об 11.00 годині в залі судових засі-
дань Кремінського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пло-
ща Красна, 5.

Після опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи належним чином. У разі неявки обви-
нуваченого кримінальне провадження буде розгля-
датися за його відсутності в порядку спеціального 
судового провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 
КПК України.

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської облас-
ті при здійсненні підготовчого судового засідан-
ня викликає як обвинуваченого Согутовського Ар-
тема Борисовича, 17.06.1986 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Свердловськ, вул. Жилова, буд. 6, кв. 6, за мате-
ріалами кримінального провадження № 408/2659/18;  
№ 1-кп/425/395/18, на підставі обвинувального ак-
та відносно Согутовського Артема Борисовича, який 
обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених 
ст.ст. 258-3 ч. 1, 109 ч. 2, 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському Артему Борисо-
вичу необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 10 жовтня 2018 року о 09 
год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського міського су-
ду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Конкурс на банківське обслуговування спільного із Міжнародним банком  
реконструкції та розвитку проектом «Модернізація системи соціальної  

підтримки населення України»
Міністерство фінансів України оголошує конкурс по відбору закордонного банку для відкриття акре-

дитивів у рамках позики між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09.07.2014 
№ 8404-UA (проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»).

Пропозиції просимо подати до 18 жовтня 2018 року.
З інформацією щодо необхідного пакета документів для участі в конкурсі можна ознайомитися в Нака-

зі Міністерства фінансів України № 299 від 07.05.2002 року, зі змінами (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0549-02). 

Інформація щодо проекту розміщена на офіційному сайті Світового банку (http://projects.worldbank.org/
P128344/social-safety-nets-modernization-project?lang=en) та на офіційному сайті Міністерства фінансів 
України: minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 
Міністерство фінансів України
Департамент міжнародних фінансових проектів.
т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О. М., Міхайлова О. А. 
Інформацію для ЗМІ можна отримати в прес-службі Мінфіну 
за тел. (044)206-58-49, а також надіславши запит на електронну адресу: presa@minfin.gov.ua

Згідно з Протоколом Загальних зборів учасників № 25/09/2018 ТОВ 
«Торговий дім «Констанс» від 25.09.2018 р. прийнято рішення щодо 
припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім 
«Констанс» (07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 
19, код ЄДРПОУ 42238192) шляхом його ліквідації в добровільному по-
рядку. Головою ліквідаційної комісії призначено Цеділа Івана Петрови-
ча. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публі-
кації даного оголошення.

Власнику (користувачу) суміжної земельної ділянки гр. Сопельнику Олек-
сандру Валентиновичу та представнику Дачненської сільської ради Одесь-
кої області повідомляємо про ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩО-
ДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ ІЗ 
ЗАКРІПЛЕННЯ поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) громадянці Шатковській Марії Петрівні, яка передається їй у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель та споруд (присадибна ділянка площею 0,1997 га за адресою: Одеська 
область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Первомайська, 46, територія Дач-
ненської сільської ради, які відбудуться 10 жовтня 2018 р. о 12 годині.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Говтві-
на Юрія Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/3321/18 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Говтвіна Юрія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
16 жовтня 2018 року о 09.40 годині. Справа розглядається колегією суддів:  
головуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинуваченого (in absentia) у порядку 
спеціального судового провадження. Обвинувачений Федоренко Сергій Ми-
колайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єр-
мака, б. 18, викликається до суду на 11.15 год. 12 жовтня 2018 року (корп.  
№ 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове 
засідання на 12 жовтня 2018 року об 11 годині 30 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/2930/17 (1-кп/227/87/2018) за обвинуваченням Шмідт Крістіни Володимирівни 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівна, 9 лютого 1990 року народження, 
останнє відоме місце проживання: пров. Водонапірний, буд. 5А, м. Запоріжжя За-
порізької області, викликається на 10.00 годину 15 жовтня 2018 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Любчик В. М., Мацишин Л. C.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 16 жов-
тня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену Володимирівну, 11 
травня 1969 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. С. Антонюк

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Городовиченко Володимир Анатолійович, 09.11.1975 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 12 жовтня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинуваченого Гаврилішина Олексія Володимирови-
ча, 13.05.1976 року народження, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Красний Луч, вул. Вінницька, буд. 20, за матеріалами кримінального провадження  
№ 409/72/17-к, 1-кп/425/394/18, на підставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 10 жовтня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

До відома зацікавлених осіб. 
Свідоцтво про реєстрацію Представництва «АВЕНТІС ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛ», 

ідентифікаційний код 21718635, реєстраційний номер ПІ-2757, 
вважати втраченим та недійсним.

Втрачений договір міни, посвідчений Київською державною  
нотаріальною конторою № 2 від 03.06.1995 р. № 4-5173 на квартиру  

за адресою: м. Київ, пр-т Свободи, буд. 8/28, кв. 27,  
на ім’я Тимофіїв Олег Андрійович, вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України 
на ім’я Ященка Андрія Вікторовича (06.09.1976 р.н.), 

серія АЕ №674135, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського 
МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.06.1997 р., 

вважати недійсним.

Свідоцтво про державну реєстрацію на Міні-навантажу-
вач Caterpillar, модель 242В3, 2012 р.в., серійний номер: 
CAT0242BESRS02166 та реєстраційний номер: 63229 АА, видані 
на ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» 08.05.2015 р., вважа-
ти недійсними з 02.10.2018 р. у зв’язку з втратою.

Основну круглу печатку ОК «Набережний квартал- 
Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851),  

не передану розпоряднику майна колишнім керівником  
боржника Шевчуком Станіславом Ігоровичем,  

вважати недійсною. 

Відповідно до Указу Президента України № 452/2017 від 
29.12.2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апе-
ляційних судів в апеляційних округах» Апеляційний суд Запо-
різької області (код ЄДРПОУ 02891457) припиняє свою діяль-
ність та ліквідується.

Голова ліквідаційної комісії — Міронов О. О. Вимоги до Апе-
ляційного суду Запорізької області приймаються за адресою:  
пр. Соборний, 162, м. Запоріжжя, 69005 протягом двох місяців 
з дня опублікування цього повідомлення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судо-
ве засідання як обвинувачену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, зареєстровану:  
вул. Шевченка, 4/118, м. Луганськ по кримінальній справі №409/1354/18 за обвинува-
ченням за ст. 109 ч. 3, ст. 110 ч. 2 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться  08.10.2018 року о 16 годині 00  хвилин у 
залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареє-
строване за адресою: 92200, Луганська   область,   Білокуракинський  район, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі обвинуваченої на підставі ст. 297-1 
КПК України. 

Суддя Третяк О. Г.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 5  

Закону України «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників  

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз да-
них» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41,  
ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586; 2015 р., № 23, ст. 158) такі зміни:

частину першу доповнити абзацом десятим такого змісту:
«Документи, зазначені у пунктах «а» і «ґ», подаються на паперових та елек-

тронних носіях»;
частину шосту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірни-
ків аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 
даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих при-
мірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірни-
ка), дані про заявника (для юридичної особи – повне найменування, юридичну 
та поштову адреси, дату державної реєстрації та ідентифікаційний код, для фі-
зичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату державної реє-
страції фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер картки платника по-
датків), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість 
виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі контрольних марок».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
4 вересня 2018 року 
№ 2514-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 11  
Закону України «Про управління  
об’єктами державної власності»  
щодо впорядкування процедури  

відчуження суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки житла  

своїм працівникам
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Абзац другий частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про управлін-

ня об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., 
№ 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480; 2018 р., № 12, ст. 68) доповнити слова-
ми «а також на рішення державних підприємств, установ і організацій, госпо-
дарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) на-
лежать державі, про відчуження житла працівникам таких підприємств, уста-
нов, організацій та господарських товариств шляхом продажу, що здійснюєть-
ся на виконання умов укладених колективних договорів без застосування кон-
курентних засад».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
4 вересня 2018 року 
№ 2516-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 9  

Закону України «Про лікарські засоби»  
щодо доступу до результатів доклінічного 

вивчення та клінічних випробувань лікарських 
засобів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Частину одинадцяту статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (Відо-

мості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86 із наступними змінами) до-
повнити словами «а також забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті віль-
ний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань 
лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні ви-
пробування, складених за формою, встановленою центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я), які є відкритою інформацією».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування 

цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральни-

ми органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
4 вересня 2018 року 
№ 2519-VIII
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +10  +15
Житомирська +1  +6 +10  +15
Чернігівська 0  +5 +9  +14
Сумська 0  +5 +8  +13
Закарпатська 0  +5 +12  +17
Рівненська 0  +5 +11  +16
Львівська -1  +4 +11  +16
Івано-Франківська 0  +5 +11  +16
Волинська -1  +4 +11  +16
Хмельницька 0  +5 +11  +16
Чернівецька 0  +5 +11  +16
Тернопільська 0  +5 +11  +16
Вінницька +1  +6 +11  +16

Oбласть Нiч День

Черкаська +1    +6 +10  +15
Кіровоградська +1    +6 +10  +15
Полтавська +1    +6 +9  +14
Дніпропетровська +1    +6 +10  +15
Одеська +2    +7 +13  +18
Миколаївська +2    +7 +12  +17
Херсонська +2    +7 +13  +18
Запорізька +2    +7 +11  +16
Харківська +1    +6 +9  +14
Донецька +1    +6 +10  +15
Луганська +1    +6 +9  +14
Крим +5  +10 +12  +17
Київ +3    +5 +12  +14

Укргiдрометцентр
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ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ФОТОФАКТ

НЕСПОДІВАНО. У Харкові рух транспорту і пішоходів заблокував симфонічний 
оркестр. Посеред вулиці перед станцією метро «Держпром» студентський симфо-
нічний оркестр Харківського національного університету імені І.П. Котляревсько-
го та МАСО «Слобожанський» влаштували концерт, під час якого виконали сві-
тові класичні твори. На найбільшій у Європі площі прозвучали увертюра до опери 
«Кармен» Жоржа Бізе, «Вальс квітів» з балету «Лускунчик» Петра Чайковського, 
«Угорський танець №5» Йоганнеса Брамса, композиція «У печері гірського коро-
ля» Едварда Гріга, «Концертний марш» Ісаака Дунаєвського та інше.

Акцію «Мистецтво об’єднує молодь» було присвячено 25-річчю творчої діяль-
ності «Слобожанського». Вона відбулася з ініціативи Харківського університет-
ського консорціуму, ради ректорів вищих навчальних закладів Харківщини та під 
патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної. 

На Сумщині відбувся 
зліт юних лісівників

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИХОВАННЯ. У Сумах пройшов ХII Всеукраїнський зліт ліс-
ництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти — 
всього майже 200 школярів із 23 областей. У тому, що його 
організовано на Сумщині, значна заслуга Сумського обласно-
го управління лісового та мисливського господарства на чолі з 
невтомним організатором лісової справи Віктором Чигринцем. 
Упродовж останніх років слобожанський підрозділ посідає про-
відні позиції в Україні за більшістю соціально-економічних по-
казників і проводить активну просвітницьку й організаційну ро-
боту серед представників юного покоління.

Зліт у Сумах пройшов також завдяки учнівському лісництву 
«Совенятко» із міста Ромни, яке на торішньому такому форумі в 
Житомирі завоювало гран-прі, чим здобуло право приймати цьо-
горічних гостей на слобожанській землі. Господарів представля-
ли 10 учнівських лісництв із різних куточків області, які поділили-
ся набутками та ознайомилися з досвідом найкращих шкільних 
підрозділів країни. Під час зльоту для його учасників було запро-
поновано розмаїту програму, що складалася із презентацій, пу-
блічних захистів науково-дослідних робіт, майстер-класів, квес-
тів, флешмобів, екскурсій, змагальних та розважальних заходів.

22 медалі привезли 
спортсмени-підводники 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

CПОРТ. 22 нагороди та перше загальнокомандне місце при-
везли українські спортсмени-підводники з Таїланду. Золотий 
фінал кубка світу з плавання в ластах проходив цього року в 
місті Пхукет (Таїланд). На змагання з’їхалися спортсмени світу, 
щоб визначити найкращих за сумою трьох етапів. 

До складу національної збірної України увійшли вихованці 
Сєверодонецької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивно-
технічної школи водних видів спорту «Садко». 

За підсумками триденної боротьби у скарбничку української 
збірної спортсмени з Луганщини принесли сім медалей.

У Миколаєві відкрили містечко дружби
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ЕТНОПОЛІТИКА. Протягом 
трьох днів у Миколаєві тривав 
фестиваль національних куль-
тур «Дружба». У межах заходу 
на головній площі міста Собор-
ній з ініціативи ради національ-

них товариств Миколаївської 
області відкрили містечко 
дружби. Його відвідувачі мали 
змогу ближче ознайомитися із 
традиціями, стравами й куль-
турою різних народів, зробити 
знімки у спеціальній фотозоні, 
а також взяти участь у яскра-
вих майстер-класах. Учасни-

ки фестивалю — представни-
ки різних національностей, що 
живуть у місті, демонстрували 
гостям свої таланти. Цього ро-
ку проект втілили в життя за 
рахунок коштів громадського 
бюджету Миколаєва. 

«Дружба — це те, що об’єд-
нує всіх нас, попри різні інтере-

си та вподобання, віросповідан-
ня. Миколаїв — мультикультур-
не багатонаціональне місто, яке 
тепло вітає всіх своїх гостей, — 
зазначив Миколаївський місь-
кий голова Олександр Сєнке-
вич. — Я радий, що в місті про-
ходить такий фестиваль націо-
нальних культур». 

В Ужгороді пройшли Чеські дні 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ПОБРАТИМИ. Нинішні Чесь-
кі дні на Закарпатті присвя-
тили 100-річчю Першої Чехо-
словацької Республіки, до якої 
у 1920—1930-х роках входив 
український край за Карпата-
ми. Тож і фестивальні заходи 
були масштабними. 

Протягом трьох днів Народ-
ну площу в Ужгороді, спору-
джену свого часу за проектом 
чеського архітектора Крупки, 

перетворили на містечко. У 60 
локаціях можна було поринути 
в чеську культуру, скуштувати 
національну їжу та славнозвіс-
не чеське пиво. Тут виступали 
відомі музичні гурти, гімнасти, 
карикатуристи, музиканти, а 
малечу розважали аніматори. 
Два дні поспіль влаштовували 
вогняне шоу.

«Фестиваль такого форма-
ту проходить лише у трьох міс-
тах світу: Брюсселі, Празі та 
Ужгороді, — зазначив голо-
вний організатор дійства ди-

ректор Чеського дому в Ужго-
роді Павел Мусіл. — Презен-
товано і продукцію чеських 
компаній, які мають неаби-
який інтерес співпрацювати з 
бізнесменами нашого краю». 

Почесними гостями свят-
кування стали чеські парла-
ментарії й дипломати, зокре-
ма Надзвичайний і Повноваж-
ний посол Чеської Республіки 
в Україні Радек Матула, керів-
ники органів державної влади 
та місцевого самоврядуван-
ня Устецького, Плзеньського 

країв і краю Височіна, керів-
ництво Закарпатської облас-
ті та міста Ужгорода, дипло-
мати з Польщі, Словаччини та 
Угорщини.

Найчисленніша делегація 
з чеського краю Височіна пе-
редала Закарпаттю сертифі-
кати на шість вантажних ав-
томобілів для дорожньо-ре-
монтних робіт, які отримали 
представники місцевого са-
моврядування в Перечині, Ра-
хові, Тячеві, Хусті, Великому 
Березному та Міжгір’ї.
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Нове видання щоденника Кобзаря побачило світ 
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ШЕВЧЕНКІАНА. У Канев і 
відбулися Шості міжнарод-
ні Шевченківські читання 
«І сторичний досвід та сучас-
ний стан вивчення журналу 
(щ оденника) Тараса Шевчен-
ка» (до 160-річчя написання 
а втобіографічного докумен-
та). У читаннях узяли участь 
н ауковці з України, Казах-
стану та Росії. Доповідь «Но-
ве прочитання щоденника Та-

раса Шевченка. Авторський 
коментар» виголосив док-
тор і сторичних наук лауреат 
Н аціональної премії України 
імені Тараса Шевченка Воло-
димир Мельниченко. Він пові-
домив, що незабаром світ по-
бачить нове наукове видан-
ня на 1,5 тисячі сторінок. Без-
умовно, це істотне доповне-
ння до наукового шевченко-
знавства, адже воно містить 
багато маловідомих фактів. 

Знаковою подією в роботі 
наукового заходу стала пре-

зентація черкаським видав-
цем Олександром Третяко-
вим його багаторічної праці 
— репринтного видання «Що-
денні записки» (журнал) Та-
раса Шевченка» за редакцією 
Сергія Єфремова (1927). Це 
видання знову побачило світ 
аж через 91 рік. Незначний 
наклад робить його рарите-
том. Під час читань розгляну-
то дослідження історіографіч-
них та світоглядних засад ви-
вчення журналу (щоденника), 
говорили про оточення Тара-

са Шевченка у 1857—1858 
роках, відображене на сторін-
ках щоденника, його місце в 
сучасному українознавстві. 

Учасники міжнародних 
Шевченківських читань ухва-
лили рішення провести про-
тягом 2021 року на базі Шев-
ченківського національного 
заповідника міжнародні Шев-
ченківські читання «Про ство-
рення нової «Біографії» Тара-
са Шевченка: концептуаль-
ні підходи та загальнонаціо-
нальна значущість роботи».


