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Дешева гречка  
як зброя Кремля

СПОЖИВЧИЙ РИНОК. Занижені ціни на цю крупу в наших 
крамницях — інструмент російської гібридної війни, 
спрямований на знищення вітчизняного виробника

Секретар Ради Європи про позицію РФ щодо 
повноважень її делегації після провалу голосування  
в ПАРЄ проросійської резолюції 

ЮНЕСКО посилює 
контроль 

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА! «Підтримую важливе рішення вико-
навчої ради ЮНЕСКО про початок прямого моніторингу ситу-
ації в Автономній Республіці Крим та Севастополі. Російській 
окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від між-
народної спільноти, як не вдасться уникнути заслуженої відпо-
відальності. Крим — це Україна!» — так у своєму мікроблозі у 
Twitter Президент Петро Порошенко відреагував на ухвалення 
десятого поспіль рішення про моніторинг ситуації в Криму з мо-
менту окупації Росією нашого півострова. 

«Рішення було ухвалено за підсумками розгляду чергової до-
повіді генерального директора ЮНЕСКО, оприлюдненої напе-
редодні сесії, у якій констатовано брутальні порушення окупа-
ційною владою свободи слова і ЗМІ, утиски культурних та освіт-
ніх прав українців і кримських татар, факти руйнації об’єктів 
культурної спадщини, зокрема ханського палацу в Бахчиса-
раї, внесеного до попереднього списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, проведення незаконних археологічних розкопок то-
що», — прокоментували рішення у вітчизняному зовнішньопо-
літичному відомстві.

ЦИТАТА ДНЯ

ТУРБЙОРН ЯГЛАНД:

ЦИФРА ДНЯ

1,249 трлн грн
становив обсяг грошової маси в Україні 
у вересні. З початку року цей показник 

зріс на 3,3% 

«Не погоджуюся  
з позицією російської 

сторони. Але що я почув 
від Росії: вона  

не повернеться в січні 
до ПАРЄ».

Колись бачене в кіно завойовує реальний світ
ОСВІТА Й ТЕХНОЛОГІЇ. 

Запроваджені урядом зміни в 
системі освіти, передусім но-
ві стандарти навчання, мають 
одну ключову мету — дати 
кожній дитині змогу розкри-
ти свій потенціал у час нових 
знань, компетенцій і техноло-
гій. Про це сказав Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
під час зустрічі зі школяра-
ми-винахідниками, які займа-
ються робототехнікою. Зу-
стріч відбулася в технопарку 
UnitCITY, куди завітали роз-
робники людиноподібного ро-
бота Софії — першого у світі, 
спроектованого з можливістю 
адаптації до поведінки людей. 

Глава уряду поспілкувався 
зі школярами і розробника-
ми Софії, зазначивши, що всі 
технології створюють люди. 
І завдання держави — дати 
змогу здобути потрібну освіту 
і втілити в життя найсміливіші 

технологічні ідеї, які ще 15—
20 років тому можна було по-
бачити хіба в кіно. 

«Настає час нових техноло-
гій, нових знань, нових компе-
тенцій, — сказав Володимир 
Гройсман. — І наше завдан-
ня — зробити так, щоб у но-
вій українській школі кожна 
дитина могла розкрити свій 
потенціал. Діти в школу ма-
ють іти не як на випробуван-
ня, а із задоволенням і заохо-
ченням». 

Прем’єр наголосив, що 
більшість світових техноло-
гічних новинок мають укра-
їнську складову. І цей інте-
лектуальний капітал потріб-
но спрямувати на створення 
кінцевого продукту в Україні. 

«У всіх провідних розроб-
ках світу є частина україн-
ського інтелекту. Настав час, 
щоб і в Україні створюва-
ти продукт. Це важливо. Ма-

ємо чудових дітей з широ-
ким світоглядом. Це дає нам 
перспективу. І освіта тут має 
надважливе фундаменталь-
не значення, — цитує слова 
Володимира Гройсмана де-
партамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міні-
стрів. — Я вражений тим, що 
побачив у дитячих винахо-
дах. Дитячі розробки ще раз 
підтвердили, наскільки тала-
новита українська молодь. І 
головне — зберегти середо-
вище, де діти можуть розви-
ватися й створювати продук-
ти, які змінять наше життя».

Володимир Гройсман по-
спілкувався з гіноїдом (так 
назвали цього робота, 
оскільки він має жіночу зо-
внішність). Прем’єр-міністр 
привітав гостю, яка впер-
ше відвідала Україну, й по-
ставив кілька запитань ро-

сійською мовою, повідомляє 
Укрінформ. Річ у тім, що но-
вітню наукову розробку за-
програмовано спілкуватися 
російською та англійською 
мовами. 

З’ясувалося, що Софія 
має досить непогане уявлен-
ня про нашу країну, зокре-
ма про запаси чорнозему, 
розроблення найпотужнішо-
го у світі транспортного літа-
ка «Мрія», першу в світі кон-
ституцію Пилипа Орлика від 
1710 року, найупізнаваніший 
музичний твір усіх часів і на-
родів — «Щедрик» Миколи 
Леонтовича. 

Мета презентації в Укра-
їні робота Софії — налаго-
дження співпраці з Держав-
ним агентством з питань 
електрон ного урядування за-
для створення умов для роз-
витку робототехніки та штуч-
ного інтелекту в нашій країні.
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Робот Софія вразила Прем’єра обізнаністю про нашу 
країну
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Приватне Підприємство 
«ОККО КОНТРАКТ» повідомляє: 

печатку з інформаційним наповненням 
Приватне Підприємство 

«ОККО КОНТРАКТ», для накладних, 
№5, № 36248687, Україна, 

вважати втраченою 
з 22 вересня 2018 року.

Приватне Підприємство «ДЕОЛ ТРЕЙД» 
повідомляє: печатку з інформаційним 
наповненням Приватне Підприємство 
«ОККО-БІЗНЕС», для накладних, №24, 

№ 37278249, Україна, м. Львів, 
вважати втраченою 

з 22 вересня 2018 року.

Втрачений фрахтувальний 

судновий білет № 0055, серія ЯХР, 

виданий 15 лютого 2006 р. 

на ім’я Вдовиченко Валерій Якович, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

№ 0257, серія ЯХР, 

виданий 25 травня 2007 р. 

на ім’я Ходус Юрій Олександрович. 

вважати недійсним.

Втрачений Державний акт 
на право власності на земельну 
ділянку з кадастровим номером 

3222482402:02:001:0101,  
серія ЯЗ № 442826, виданий 30 грудня 

2008 р. на ім’я Оводенко Петро 
Данилович, 

вважати недійсним.

На розгляді в Пологівському районному суді Запо-
різької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Малахова О. Л. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому відповідно до ухва-
ли колегії суддів Пологівського районного су-
ду Запорізької області від 30.08.2018 року в справі  
№ 324/585/17 (1-кп/324/151/2018) здійснюється спе-
ціальне судове провадження.

Колегія суддів Пологівського районного суду Запо-
різької області під головуванням судді Каретник Ю. М. 
викликає як обвинуваченого Малахова Олексія Лео-
нідовича, який народився 02.09.1974 року в РФ, за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
кучаєвськ, вул. Мельникова, 16/5, до суду (Запорізь-
ка область, м. Пологи, вул. Єдності, 28 (тел.: (06165) 
2-30-76), для участі в судовому засіданні у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за № 22016050000000251 від 
16.11.2016 року, що відбудеться 8 листопада 2018 
року о 10.30 год.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явлення на ви-
клик суду.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Охременка Артема Олек-
сійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Охре-
менко Артем Олексійович. Судове засідання відбу-
деться 01.11.2018 року о 09.30 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,  
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Маманаза-
рова І. А. у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор 
Алімович, 22.05.1964 р.н., у судове засідання, яке 
призначене на 09 год. 30 хв. 5 листопада 2018 ро-
ку та відбудеться в приміщенні Бердянського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою:  
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька об-
ласть.

Суддя Морока С. М.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 ро-
ку народження, у судове засідання в кримінально-
му провадженні № 1-кп/331/9/2018 за обвинувачен-
ням Федотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 
05.11.2018 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області знаходиться обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні відносно Марти-
ненка В’ячеслава Віталійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мартиненко 
В’ячеслав Віталійович, 28.02.1991 року народження, 
у судове засідання, яке призначене на 14 год. 00 хв. 
7 листопада 2018 року та відбудеться в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Кагарлицький районний суд Київської області викли-
кає як відповідача гр. Юхименка Андрія Михайловича 
по цивільній справі № 368/882/18 за позовом Юхимен-
ко Тамари Сергіївни до Юхименка Андрія Михайловича 
про розірвання шлюбу, для розгляду даної справи по су-
ті. Фактичне місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2018 року 
о 14 год. 00 хв. у м. Кагарлик у приміщенні Кагарлиць-
кого районного суду Київської області за адресою: Київ-
ська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого-3, 
головуючий по справі суддя Закаблук О. В.

У разі неявки відповідача гр. Юхименка Андрія Михай-
ловича в судове засідання, справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Шес-
терікова Олександра Олександровича як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Шестерікової Тетяни Анатоліївни 
до Шестерікова Олександра Олександровича, третя особа: 
Орган опіки та піклування Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної політики Харківської місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеть-
ся 17.10.2018 р. об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №18. 

У разі неявки відповідача на судове засідання без поваж-
них причин та неповідомлення суду про причини неявки, по-
відомлення визнається належним повідомленням і справу 
може бути розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя О. В. Горпинич

У провадженні судді Київського районного суду м. Хар-
кова Бородіної Н. М. перебуває кримінальне провадження 
№640/19897/16-к за обвинуваченням Гур’янова Антона Бори-
совича, 09.09.1973 р.н., у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 109, ч. 1, ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюється спе-
ціальне судове провадження в порядку, передбаченому ч. 3  
ст. 323 КК України. Обвинувачений Гур’янов А. Б. зареєстрований 
за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка (Маршала Жукова), 
б. 13, кв. 79, мешкав за адресою: м. Харків, пров. Верхівський,  
б. 23А, кв. 27. На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Київський 
районний суд м. Харкова викликає Гур’янова Антона Борисовича, 
09.09.1973 р.н., у судові засідання, які відбудуться 24.10.2018 ро-
ку о 14 год. 15 хв., 31.10.2018 року о 14 год. 15 хв., 15.11.2018 
року о 10.00 год. у залі судових засідань №38 Київського район-
ного суду м. Харкова за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валенти-
нівська, б. 7-Б.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дні-
пропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) у 
порядку спеціального судового провадження здійснюється 
судовий розгляд у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР під № 12014040630001691, за обвинуваченням Си-
доренка Степана Андрійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК Украї-
ни (справа №199/8636/16).

Обвинувачений Сидоренко С. А., останнє відоме міс-
це проживання: Дніпропетровська обл., м. Першотра-
венськ, вул. Пушкіна, б. 13, кв. 60, викликається на 09 год. 
00 хв. 18.10.2018 року (резервні дати – на 09 год. 00 хв. 
30.10.2018 року, 09 год. 00 хв. 08.11.2018 року та 09 год. 00 
хв. 15.11.2018 року) до суду (каб. №17), для участі в судово-
му розгляді.

Головуючий суддя Сенчишин Ф. М.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д. П. 
за ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський район-
ний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться 24 жовтня 2018 року о 14.00 год. 
у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31А, 702 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. В. Левицька

У провадженні Донецького апеляційного суду 
перебуває кримінальне провадження щодо Мар-
тиненка Ю.М. за апеляційною скаргою прокуро-
ра на вирок Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області від 25 червня 2018 року.

У зв’язку з викладеним викликається обвину-
вачений Мартиненко Юрій Михайлович, 21 лип-
ня 1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: Донецька область, Бахмутський ра-
йон, м. Сіверськ, вул. Леніна, 39, на 23 жовтня 
2018 року о 15 годині 10 хвилин для участі в су-
довому засіданні, яке відбудеться в приміщенні  
Донецького апеляційного суду за адресою:  
Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя С. В. Савкова

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 липня 2018 р. № 820 
Київ

Про внесення змін до пункту 3  
Порядку та умов надання субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході 

України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міс-

цевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали нега-
тивного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 769 (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 83, ст. 2544; 2018 р., № 13, ст. 448), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2018 р. № 820

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення  
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокре-
ма на:

1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду ко-
мунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання 
житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної 
власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користуван-
ня внутрішньо переміщеним особам;

4) придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та вида-
чі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для 
центрів надання адміністративних послуг, розміщених в населених пунктах, що роз-
ташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду, з метою спрощення доступу до 
отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунк-
тах, розташованих на лінії зіткнення, та в окремих населених пунктах Донецької та 
Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здій-
снюють свої повноваження.

Для підпунктів 1–3 цього пункту пріоритетними критеріями розподілу субвенції 
є ціна за 1 кв. метр на придбання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 
об’єктів житлового фонду комунальної власності та кількість внутрішньо переміще-
них осіб, яким буде надано таке житло.

У випадку однакової ціни та кількості внутрішньо переміщених осіб, яким буде 
надано таке житло, додатковим критерієм розподілу субвенції є відсоток внутріш-
ньо переміщених осіб в територіальній громаді щодо загальної кількості її жителів.

Термін «контрольний пункт в’їзду/виїзду» вживається у значенні, наведеному в 
Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної 
операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 
р. № 99 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 21, ст. 590).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2018 р. № 673-р 
Київ

Про внесення зміни у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 306

Внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 306 «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України сту-
дентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 
на 2018 рік», зазначивши нове місце навчання Штуллер Роксолани Юріївни – сту-
дентка Львівського інституту економіки і туризму.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 вересня 2018 р. № 682-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1  
між Урядом України та Європейською 

Комісією, що діє від імені Європейського 
Союзу, про внесення змін до Угоди між 

Урядом України та Європейською Комісією, 
що діє від імені Європейського Союзу, про 

фінансування «U-LEAD з Європою: Програма 
для України з розширення прав  

і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку»  

(ENI/2015/038-739)»
Схвалити проект Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Ко-

місією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди між Уря-
дом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про 
фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і мож-
ливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739)».

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 вересня 2018 р. № 688-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації  
Стратегії державної політики з питань 

здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здо-
рового та активного довголіття населення на період до 2022 року, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київ-
ській міській державним адміністраціям:

розробити та затвердити до 1 грудня 2018 р. галузеві та регіональні плани заходів з 
реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття на-
селення на період до 2022 року;

подавати щороку до 15 лютого Міністерству соціальної політики інформацію про 
стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінето-
ві Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити плани заходів з ре-
алізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття насе-
лення на період до 2022 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із планом заходів, передбачених урядовим розпорядженням, можна  
ознайомитися на сайті «УК»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 жовтня 2018 р. № 693-р 
Київ

Про призначення Барінова Д. А.  
першим заступником Голови Державної 

служби морського та річкового транспорту 
України

Призначити Барінова Дмитра Анатолійовича першим заступником Голови Дер-
жавної служби морського та річкового транспорту України з дати початку фактич-
ного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять ро-
ків з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування стро-
ком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 жовтня 2018 р. № 697-р 
Київ

Про підсумки Міжнародного відкритого 
архітектурного конкурсу проектів на 

кращу проектну пропозицію щодо об’єкта 
«Національний меморіальний комплекс 

Героїв Небесної Сотні — Музей Революції 
Гідності» (м. Київ) у номінації ІІ «Музей 

Революції Гідності»
Ураховуючи результати Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проек-

тів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комп-
лекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» (м. Київ) у номінації II «Му-
зей Революції Гідності» Міністерству культури забезпечити виплату у місячний строк 
з дня прийняття рішення журі Конкурсу за рахунок коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті України на 2018 рік, переможцям Конкурсу:

авторському колективу (Федеративна Республіка Німеччина): Ян Одо-Ґард Кляй-
хюс (Jan Odo-Gard Kleihues), Рудольф Йоганнес Кресснер (Rudolf Johannes Kressner) 
– 672000 гривень (перша премія);

авторському колективу (Україна): Антон Олійник, Олексій Пахомов – 416000 гри-
вень (друга премія);

архітектору (Французька Республіка): Ліна Ель Ґотме (Lina El Ghotme) – 272000 
гривень (третя премія).

За вимогою переможців Конкурсу виплату здійснити у зазначений ними спосіб, 
зокрема у вільно конвертованій валюті.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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А народилася 1913-го
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. 
Катерина Переузник наро-
дилася за чотири роки до ре-
волюції, яку називали вели-
кою жовтневою, — 1913-го. 
У селі Вереміївка Чорноба-
ївського району на Черка-
щині, де вона живе, всі зна-
ють її чепурну оселю. Родом 
із сусідньої Полтавщини, во-

на ще перед Другою світо-
вою війною перебралася сю-
ди й усе життя працювала в 
місцевому господарстві до-
яркою. Пам’ятає чимало про 
життя-буття в Україні, але чи 
не найяскравіші спогади за-
лишилися в пам’яті про ро-
ки воєнної окупації. Про те, 
як бідували місцеві жите-
лі, як допомагали підпільно-
му шпиталю для поранених 
червоноармійців, які потра-

пили в оточення, післявоєнні 
роки відбудови згадує час-
тенько.

Зі 105-ю річницею із дня 
народження Катерину Ан-
дріївну привітали всі члени 
родини Переузників — двоє 
синів, п’ятеро внуків, п’ятеро 
правнуків і два праправнуки. 
Зрозуміло, не відстали від 
них і місцеві керівники. Осо-
бливо теплі слова лунали з 
вуст Вереміївського сіль-

ського голови Наталії Кази-
дуб та голови ради ветера-
нів села Любові Стадник. 

Гості сердечно подякува-
ли за багаторічну самовід-
дану працю, дітей, яких ра-
зом з чоловіком вирости-
ла гідними громадянами. До 
теплих привітань і побажань 
довгожителька отримала від 
посадовців подарунки, зо-
крема грошову винагороду 
та солодощі.
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Книга пам’яті поповнюється
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО. 
Відкриття тематичної ви-
ставки «Блокпост пам’яті» 
розпочалося із презента-
ції Книги пам’яті військо-
вослужбовців Збройних сил 
України, які загинули, захи-
щаючи суверенітет, терито-

ріальну цілісність та недо-
торканність України. У дру-
гій книзі увічнено імена за-
гиблих героїв із Запорізь-
кої, Івано-Франківської, Ки-
ївської, Кіровоградської, Лу-
ганської і Львівської облас-
тей, Автономної Республіки 
Крим і Києва. Книгу отрима-
ли родини загиблих, які жи-
вуть на Луганщині. Одночас-

но організатори представи-
ли й електронний варіант, 
що, на жаль, поповнюється 
новими прізвищами майже 
щодня.

«Проект, який презентува-
ли, покликаний зібрати яко-
мога більше інформації про 
загиблих героїв з усіх облас-
тей України. Пам’ять про по-
двиг назавжди залишиться 

в наших серцях, а їхні імена 
— на сторінках історії Украї-
ни», — зауважила заступник 
голови Луганської ОДА Оль-
га Лішик. Вона нагадала, що 
нещодавно Державний архів 
Луганської області розпочав 
збирати усні історії та ство-
рювати колекції документів 
про учасників та свідків по-
дій на сході України.

Звитяги вчаться у Петлюри
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХО-
ВАННЯ. На базі оздоровчо-
го табору «Горизонт» у Га-
дяцькому районі Полтав-
ської області вдруге за рік 
відбулась обласна військо-
во-патріотична гра «Петлю-
рівський вишкіл», у якій взя-
ли участь 18 команд. Шко-
лярі змагалися в конкурсах 
строю та пісні, військово-
історичному, вогневої під-
готовки, метанні навчаль-
ної гранати, наданні пер-
шої допомоги з евакуацією, 
подоланні смуги перешкод. 
У к омандах по десять осіб: 
двоє керівників і вісім учнів 
до 16 років, з яких не менше 
як дві дівчини.

За словами директо-
ра Полтавського обласного 
центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді Ста-
ніслава Комісара, всі учас-
ники продемонстрували гар-
ні результати і довели, що 
наполеглива підготовка та 
багатотижневі тренування 
не були даремними. Членам 
журі нелегко було визначити 
переможців — команди про-
тягом усіх змагань змагали-
ся майже на рівних. Почес-
не третє місце посіла коман-
да «Сіроманці» Вовчицького 
ліцею імені В. Ф. Мицика Лу-
бенської райради, «срібло» 
— у команди «Характерни-
ки» Зіньківської спеціалізо-
ваної школи. А переможця-
ми патріотичної гри «Пет-
люрівський вишкіл» стала 
к оманда «Соколята» Мирго-
родської спецшколи №5. 

Найкращих відзначили 
грамотами департаменту 
освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації, при-
зами і грошовими винаго-
родами: 3000 гривень — за 
I місце, 2000 — за II, 1000 — 
за III місце. 

100-річний ювілей 
української марки 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СИМВОЛ. У музеї української марки імені Якова Балабана 
відбулося спецпогашення ювілейної поштової марки. «У Києві 
ми відкрили виставку, присвячену 100-річчю української мар-
ки. Сьогодні погашаємо марку, присвячену українському Три-
зубу. Із Національним банком у нас заплановано спільний про-
ект щодо відзначення 100-річчя марки і гривні. Створюємо мар-
ки для дітей з українськими мультфільмами, кінострічками. Мар-
ка — це символ сучасної держави, і намагаємося робити все, 
щоб людям це подобалося. Наші марки і тепер одні з найкращих 
у світі», — зазначив генеральний директор ПАТ «Укр пошта» Ігор 
Смілянський. Він передав у колекцію вінницького музею сувенір-
ний буклет із поштовим блоком і монетою «Перші українські по-
штові марки доби Визвольних змагань 1917—1921 років».

Спецпогашення ювілейної марки відбулося у межах заходів 
до 100-річчя української марки. Завершилася п’ятирічна пере-
сувна обласна вінницька філателістична виставка, яка ознайо-
мила краян із хронологією української марки, історією України 
та рідного краю. Першу серію українських поштових марок бу-
ло надруковано 1918 року. На етапах становлення української 
державності вони виконували функції платіжного засобу.

«Знайомитися з історією української марки не лише цікаво, а 
й пізнавально. Марка — це не тільки знак поштової оплати, ви-
твір графічного мистецтва, а й важливий атрибут державнос-
ті, оскільки відображає нашу історію, культуру. Приємно, що 
завершення виставки відбувається в єдиному в Україні музеї 
української марки. І тут дуже велика роль Олександра Балаба-
на, який зберіг колекцію свого батька, ім’я якого присвоєно му-
зею», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. 

Соколята з Миргорода

У складі команд хлопці й дівчата


