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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
 «Вигоду має отримати 

українець: гідний 
рівень життя, 

стабільну зарплату, 
високі  

доходи».

«Урагани»  
для української армії 

НАЦОБОРОНА. Збройні сили України отримали нову 
партію відремонтованих далекобійних потужних реактив-
них систем залпового вогню «Ураган»,  написав Президент 
Петро Порошенко у Facebook. «Це одна з найбільш далеко-
бійних і потужних реактивних систем залпового вогню, що 
стоять на озброєнні наших військових», — зазначив Пре-
зидент. Він додав, що за 20 секунд «Ураган» може зроби-
ти повний залп із 16 реактивних снарядів, який уразить ці-
лі на дальності до 35 кілометрів. «Продовжуємо зміцнюва-
ти обороноздатність української армії!» — наголосив гла-
ва держави.

Під час ремонту «Ураганам» повністю відновили всі вуз-
ли й агрегати РСЗВ. На сайті Укроборонпрому повідомля-
ють, що широкий спектр реактивних снарядів для цих сис-
тем залпового вогню дає змогу знищувати живу силу, не-
броньовану, легкоброньовану і броньовану техніку, підроз-
діли протиповітряної оборони та артилерії, командні пунк-
ти, вузли зв’язку й інші об’єкти супротивника. Для переве-
дення системи з похідного у бойове положення потрібно ли-
ше три хвилини.

3,5 тис. кілометрів
доріг відремонтовано в Україні 

протягом 2018 року
СИЛЬНІ ДУХОМ. Українці здобули перші нагороди  
на Іграх Нескорених в австралійському Сіднеї

Висоту польоту  
задав «Сокіл»

Прем’єр-міністр про бачення головної мети реформ,  
які впроваджує уряд
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Помічник Вселенського патріарха 
Варфоломія єпископ Макаріос 
Христопольський розповів,  
як ухвалювали рішення  
про українську автокефалію

ДУХОВНІСТЬ

Указ Президента України  
«Про стипендії Президента України  
для дітей з інвалідністю, які мають високі  
досягнення у всеукраїнських спортивних 
змаганнях»
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Як обігрітися на енергетичному острові
ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ. У Рубіжному систему міського опалення переводять з газу на електрику 
та з центральної на індивідуальну

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Луганщина цього року зиму-
ватиме в умовах енергетич-

ного острова, без підключення до 
всеукраїнської електричної ме-

режі. Рубіжне може стати чет-
вертим в Україні містом, де ре-
алізовано програму децентралі-
зації системи міського опалення. 
«Урядовий кур’єр» поцікавився, 
як позначиться бажання людей 
встановити індивідуальні обігрі-

вачі на ситуації з енерговитра-
тами.    

Тетяна Миколаївна стривоже-
но виглядає з кімнати: в перед-
покої електрик встановлює но-
вий двозонний лічильник. Робіт-
ники заносять коробки з кера-

мічними панелями. Та в госпо-
дині настрій не радісний. «Три-
вожно. Незрозуміло, — зізнаєть-
ся Тетяна Миколаївна. — У нас 
було нормальне центральне опа-
лення, все влаштовувало. Про 
те, що його не буде зовсім, чут-

ки поширювалися, але готови-
ми треба бути до будь-якої си-
туації. Тому ми й почали клопо-
тати, щоб допомогли встанови-
ти індивідуальне опален-
ня. Та ось тільки чи витри-
має стара проводка?» 5

Капітан  команди Сергій Ільницький друже «Сокіл» (ліворуч) поділив найвищий щабель п’єдесталу з австралійським 
спортсменом Беном Фарінаццо
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коротенко Ярослав Ігорович, 21.07.1985 року народження, зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., м. Донецьк, вул. Савченка, буд. 6, кв. 30, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитися  27 жовтня  2018 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 2 
Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, 
для отримання повідомлення про підозру, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту як 
підозрюваного, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта 
та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування в кримінальному проваджен-
ні №12015050000000785 за ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ 19199961)!
Повідомляємо, що з 1 листопада 2018 року змінюють-

ся деякі тарифні плани на послугу доступу до мережі Інтер-
нет для існуючих абонентів – фізичних осіб: абоненти бу-
дуть переведені на нові тарифні плани. 

Також з 1 листопада 2018 року змінюються окремі тари-
фи на послугу Vega TV для існуючих абонентів  – фізичних 
осіб та окремі тарифи на послуги Телефонія для існуючих 
абонентів  – фізичних та юридичних осіб. 

Детальна інформація – в Особистому кабінеті абонента, 
на сайті: www.vega.ua або за телефоном (044) 507 00 00, 
або 177 (з телефонних ліній Vega).

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

Серія АМ №№1614966-1614970; 4476036-4476038; 
4476049; 4476050-476056; 4476059; 4476060; 4476198; 
1628155; 2334582; 2334583; 3785526; 3788662; 3788668; 
3794666; 3806148; 3806976; 3785978;  3797440; 3806211; 
3806291; 3803376; 2337966; 3801515; 3801523; 3801524; 
3801526-3801532; 3801542; 3801548; 4484406; 4485512; 
4485559; 4498605; 4498613; 4498614; 4498643; 4498645; 
4498646; 4498653; 4498655-4498661; 4498663-4498665; 
4498666; 4499619; 4499629; 2360659; 3113939; 4503186; 
4503257; 1340615; 2347715; 2367555; 2367556; 2889963; 
4491154; 3780706; 3780701; 4487637; 1621818; 2364818; 
3798650; 4476988. Серія АК №№3490629; 8874408.

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

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спеціальне кримі-

нальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвину-
вачена Богомолова В. М., зареєстрована за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Ста-
ра Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Чугуївський міський суд Харківської області ви-
кликає Богомолову Валентину Михайлівну в судове засідання, яке відбудеться 2 листопада 2018 
року о 9 год. 00 хв. у залі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: Харківська 
обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Справа розглядатиметься суддею Гуменним З. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Тараненко Олександр Анатолійович, 01.12.1966 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Герцена, 75 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, вам необхідно з’явитися 27 жовтня 2018р. о 
9 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області)  
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, що розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
А.Нільсена, буд. 33, до слідчого Авєріна П.Є. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального про-
вадження, вручення вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у 
кримінальному провадженні №22016050000000204 від 28.09.2016, за ч. 1 ст. 258-3 КК України в порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Втрачене свідоцтво 

про реєстрацію 

представництва 

«ДАБ ПАМПС С.П.А.», 

реєстраційний №: ПІ – 4910, 

Київ, 7 серпня 2013 року, 

вважати недійсним.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викликає КУЛЕШУ НАТАЛІЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ 
(зареєстрована за адресою: Житомирська область, Житомирський район, 
смт Озерне, вул. Авіаційна, буд. 8, кв. 25) по кримінальному провадженню  
№ 296/7656/16-к як обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в судове засідання, яке відбудеться 29.10.2018 
року о 09.00 годині. Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Качаленко Є. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борщов Андрій Леонідович, 3 жовтня 1974 року наро-

дження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для 
участі в статусі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №42014050610000027 від 31 липня 2014 року за об-
винуваченням Борщова Андрія Леонідовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в за-
лі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, 29 жовтня 2018 року об 11 год. 00 хв. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя О. П. Чопик

У провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (85302,  
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне провадження відносно 
обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 грудня 
2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі обвинувального ак-
та в кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке проводиться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А. А., останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, викликається 1 листопада 
2018р. о 8 годині 30 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викликає КАЛИНУ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИ-
ЧА (зареєстрований за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 
буд. 105, кв. 14) по кримінальному провадженню № 591/3415/17 як обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в судо-
ве засідання, яке відбудеться 29.10.2018 року о 09.30 годині. Судовий роз-
гляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності об-
винуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Качаленко Є. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 7 липня 1967 ро-

ку народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 
КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Доне-
цької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судо-
вому засіданні кримінального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володи-
мирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення 
суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 31 жовтня 
2018 року о 10 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за 
викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Харченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серпня 1970 року народження, 

на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викли-
кається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в 
статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального про-
вадження № 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обвинувачен-
ням Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі судових засі-
дань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 
5, 29 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої 
за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. П. Чопик

Втрачене свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом, видане 04.11.2015 року, 

реєстраційний № 4-3891 Другою Київською ДНК 

на ім’я Татарчук Олена Костянтинівна, 

на 1/3 частину квартири за адресою: 

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 

буд. № 129, кв. 116, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності 

на житло на ім’я Машевської Галини Борисівни, 

Машевської Вікторії Олександрівни, 

Машевської Олени Костянтинівни за адресою: 

м. Київ, вул. Червоноармійська, 

буд. № 129, кв. № 116, видане 25.12.2000 року,  

вважати недійсним.

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: F11GL34011-F11GL34018; F11GL34021-F11GL34037;  

F11GL34041- F11GL34047 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земля, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 15.11.2018; 12.12.2018

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/40132-asset-sell-id-181862

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про стипендії Президента України для дітей  
з інвалідністю, які мають високі досягнення  

у всеукраїнських спортивних змаганнях
З метою підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, підготовки резерву до складу національних збірних 
команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та сприяння розвитку їх спортив-
них досягнень ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідніс-
тю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 жовтня 2018 року
№334/2018

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 17 жовтня 2018 року №334/2018
ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю,  
які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

1. Це Положення визначає порядок призначення стипендій Президента України 
для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних 
змаганнях (далі – стипендії).

2. Стипендії призначаються дітям з інвалідністю, віком від 14 до 18 років включно, 
які є призерами і учасниками всеукраїнських спортивних змагань з видів спорту осіб 
з інвалідністю, визнаних в Україні.

Щороку призначається 100 стипендій. Виплата стипендій провадиться щомісяця 
протягом року.

Розмір стипендій становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного ві-
ку.

3. Відбір претендентів на призначення стипендій проводиться комісією, яка утво-
рюється Міністерством молоді та спорту України. Персональний склад комісії, поло-
ження про комісію та умови відбору претендентів на призначення стипендій затвер-
джуються Міністерством молоді та спорту України.

Пропозиції щодо призначення стипендій подаються Міністерству молоді та спор-
ту України Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за 
погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України.

За результатами відбору комісія вносить пропозиції щодо кандидатур на призна-
чення стипендій Міністерству молоді та спорту України.

4. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій разом з проектом відпо-
відного указу Президента України Міністерством молоді та спорту України подають-
ся на розгляд Кабінету Міністрів України.

5. Кабінет Міністрів України вносить в установленому порядку на розгляд Прези-
дентові України подання щодо призначення стипендій.

6. Стипендії призначаються указом Президента України строком на один рік.
7. Стипендії виплачуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому 

було прийнято рішення про їх призначення.
8. Виплата стипендії припиняється у разі позбавлення стипендіата права на сти-

пендію або його смерті.
Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президентом України за поданням 

Міністерства молоді та спорту України, внесеним у встановленому порядку. Виплата 

стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому набрав чинності від-
повідний указ Президента України щодо позбавлення стипендії.

У разі смерті стипендіата виплата призначеної йому стипендії припиняється з мі-
сяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

9. Інформація щодо призначення стипендій, у тому числі відповідні нормативно-
правові акти, дані про хід та результати відбору претендентів, а також результати все-
українських спортивних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, визнаних в Укра-
їні, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 жовтня 2018 р. № 847 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
пунктів 1–3 постанови Кабінету Міністрів України  

від 4 червня 2015 р. № 390
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1–3 постанови Кабінету Міністрів 

України від 4 червня 2015 р. № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів гос-
подарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 49, ст. 1571).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 жовтня 2018 р. № 844 
Київ

Про внесення змін до Положення про виготовлення, 
зберігання, продаж марок акцизного податку  

та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного по-

датку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 24, ст. 808, № 89, ст. 3265; 2014 р., № 81, ст. 
2287; 2016 р., № 26, ст. 1024, № 81, ст. 2687; 2017 р., № 67, ст. 1993), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2018 р. № 844

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 

податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
1. В абзаці четвертому пункту 3:

1) слова «територіальному органові ДФС» замінити словами «продавцю марок 
акцизного податку»;

2) доповнити абзац реченням такого змісту: «Поняття «продавець марок акциз-
ного податку» вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.».

2. У пункті 7:
1) в останньому реченні абзацу четвертого та першому реченні абзацу шостого 

слова «територіального органу ДФС» замінити словами «продавця марок»;
2) у першому реченні абзацу восьмого слова «керівником територіального органу 

ДФС або його заступником» замінити словами «керівником (його заступником або 
уповноваженою особою) продавця марок»;

3) в абзаці дев’ятому: 
у першому реченні слова «керівником територіального органу ДФС або його за-

ступником» замінити словами «керівником (його заступником або уповноваженою 
особою) продавця марок»;

у другому реченні слова «керівника територіального органу ДФС або його заступ-
ника» замінити словами «керівника (його заступника або уповноваженої особи) про-
давця марок».

3. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем 

його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:
довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової про-

дукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких вико-
ристовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок;
копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміт-

кою банку про дату виконання платіжного доручення – для імпортерів.
Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів здійснюється 

з урахуванням вимог підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 Податкового кодек-
су України.

Форми довідки та заявки-розрахунку, передбачених цим пунктом, затверджують-
ся Мінфіном.».

4. Пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Продавцю марок забороняється вимагати від покупців марок документи, що 

не передбачені цим Положенням, для придбання марок.».
5. Абзац третій пункту 16 виключити.
6. Доповнити Положення пунктом 161 такого змісту:
«161. Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забо-

роняється, крім випадків, передбачених пунктом 227.4 статті 227 Податкового ко-
дексу України.».

7. У пункті 20:
1) абзаци перший і другий після слів «алкогольних напоїв» доповнити словами 

«вітчизняного виробництва»;
2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Для алкогольних напоїв імпортного виробництва використовуються марки із за-

значенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з 
точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцнос-
ті продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент 
виробництва марки.».

У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим 
– восьмим;

3) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої та тютюнові вироби у ви-

падках, визначених пунктом 226.9 статті 226 Податкового кодексу України, а також 
алкогольні напої з марками, що мають такі пошкодження:».

8. Пункт 21 після слів «без пошкодження» доповнити словами «, у тому числі під 
час відкупорювання (розкривання) товару,».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

Україна, Другий проект з передачі електроенергії (ППЕ-2)
Позика №: 8462-UA, Проект ID №: P146788
UE/ 12/1 КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ  

ТА ІНТЕГРАЦІЇ ОЕС УКРАЇНИ ДО ENTSO-E
1. ВСТУП
ДП НЕК «Укренерго» отримало позику від Міжнародного банку ре-

конструкції та розвитку фінансування, що рівноцінна вартості Друго-
го проекту з передачі електроенергії (далі — Проект), та має намір ви-
користати частину цих кредитних коштів для здійснення оплати за кон-
сультаційним контрактом.

Консультаційні послуги («Послуги») включають в себе:
2. ЦІЛІ ПРОЕКТУ
Метою проекту є підтримка ДП НЕК «Укренерго» у реінжинірингу 

диспетчерської функції та успішної інтеграції до загальноєвропейської 
енергосистеми ENTSO-E.

3. ОБСЯГ РОБОТИ
Обсяг роботи Консультанта включатиме такі завдання:
I. Надати підтримку ДП НЕК «Укренерго» в адаптації мережевих кодів 

ОЕС України до мережевих кодів ENTSO-E.
II. Надати підтримку та проведення тренінгу ДП НЕК «Укренерго» що-

до розрахунку значень пропускної спроможності інтерконнекторів між 
ОЕС України та енергосистемами членів ENTSO-E.

III. Сприяти ДП НЕК «Укренерго» у створенні комерційної диспетче-
ризації.

IV. Проаналізувати можливості обміну даними та надати технічну під-
тримку ДП НЕК «Укренерго» у забезпеченні передачі даних з операто-
рами систем передачі ENTSO-E.

V. Організувати та провести тренінги щодо виконання диспетчер-
ської функції.

VI. Підтримати ДП НЕК «Укренерго» у реінжинірингу процесів дис-
петчерської функції.

VII. Надати підтримку ДП НЕК «Укренерго» щодо прогнозування роз-
витку ОЕС України відповідно до підходів, прийнятих в ENTSO-E.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Ключові результати завдання пов’язані з вищезгаданими завданнями.
*Повну версію технічного завдання можна отримати за наступним 

посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1yQ-rElVclTyIgud57K6HbZ_tlvWm5U-L/

view?usp=sharing
Максимальна очікувана тривалість цього завдання становить вісім-

надцять місяців.
Наразі ДП НЕК «Укренерго» запрошує кваліфіковані консалтинго-

ві компанії («Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні 
Послуг. Зацікавлені Консультанти повинні надати інформацію, яка під-
тверджує наявність необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для 
виконання Послуг.

Критерії попереднього відбору: 
Компанії чи групи компаній повинні мати досвід роботи за подібни-

ми проектами, а саме:
1. Досвід з виконання робіт у таких напрямах: планування відклю-

чень, добовий електричний ринок та ринок на добу вперед, аналіз пере-
вантажень, управління напругою та відповідне моделювання;

2. Досвід з виконання робіт у таких напрямах: оперативне керуван-
ня мережею, обмін інформацією, первинне регулювання частоти та на-
пруги, управління перевантаженнями, аварійними заходами, інтегра-
ція відновлювальних джерел енергії в енергосистему, мережеві коди та 
розвиток мережі (не менш ніж 5 років);

3. Досвід в проектах на території країн – членів ENTSO-E;
4. Досвід з організації тренінгів з відповідної тематики є бажаним;
Консультанту необхідно призначити команду експертів з необхідною 

кваліфікацією та навичками для надання якісних послуг вчасно та в 
межах бюджету. Передбачається, що в команді Консультантів візьмуть 
участь наступні експерти:

– Лідер команди/керівник проекту (принаймні 15 років відповідного 
професійного досвіду);

– Експерт з диспетчеризації (принаймні 10 років відповідного про-
фесійного досвіду);

– Експерт з мережевих розрахунків та моделювання системи (при-
наймні 10 років відповідного професійного досвіду);

В доповнення до вищезазначеного, група Консультанта повинна ма-
ти перекладача з належним досвідом роботи у галузі.

Вимоги до подання: Зацікавлені фірми запрошуються до висловлен-
ня зацікавленості з наступними документами:

a. стислий опис фірми/об’єднання, включаючи відомості про фірму, 
структуру та персонал;

b. інформація щодо аналогічного досвіду та завдань фірми/
об’єднання за останні 5 років та які конкретно відносяться до поставле-
них завдань (максимум 15 посилань);

c. заповнена контактна форма.
Звертаємо увагу зацікавлених консультантів на пункт 1.9 Принци-

пів та правил закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Вибір і Найм 
Консультантів за Позиками МБРР, кредитами та грантами МАР, січень 
2011(«Вказівки для Консультантів»), який формулює політику МБРР 
по відношенню до конфлікту інтересів.

Консультанти можуть співпрацювати з іншими фірмами у формі 
спільного підприємства або отримувати додаткові консультації з ме-
тою підвищення кваліфікації.

Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у 
Принципах та правилах закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Ви-
бір і Найм Консультантів за Позиками МБРР за методом вибору ціна-
якість.

Зацікавлені консультанти мають змогу отримати додаткову інфор-
мацію в офісі за нижче приведеною адресою з 08.00 до 17.00 год. за 
київським часом.

Висловлення зацікавленості мають бути надіслані на електрону адре-
су: procurement_office@ua.energy, не пізніше ніж 9 листопада 2018 ро-
ку. Висловлення зацікавленості не повинно перевищувати 30 сторінок.

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане 
одним файлом (у форматі PDF або MS Word). Тільки за умови, якщо 
допустимий розмір файлу перевищує 5 МБ, консультант може розбити 
висловлення зацікавленості на декілька файлів. 

Висловлення зацікавленості має бути англійською мовою. Переклад 
на російську мову бажаний.

ДП НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, Київ, Україна, 01032
Віктор Лисих,
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_ office@ua.energy
тел.: +38 044 238 3369, +38 044 238 30 14

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

Україна, Другий проект з передачі електроенергії (PTP-2)
Позика №: 8462-UA, Проект ID №: P146788
UE/12/2 КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕРЕЖІ
1. ВСТУП
ДП НЕК «Укренерго» отримало позику від Міжнародного банку ре-

конструкції та розвитку фінансування, що рівноцінна вартості Друго-
го проекту з передачі електроенергії (далі – Проект), та має намір ви-
користати частину цих кредитних коштів для здійснення оплати за кон-
сультаційним контрактом.

Консультаційні послуги («Послуги») включають в себе:
2. ЦІЛІ ПРОЕКТУ
Метою проекту є підтримка ДП НЕК «Укренерго» щодо оптиміза-

ції експлуатації мереж та підвищення готовності мережі до інтеграції 
в ENTSO-E. 

3. ОБСЯГ РОБОТИ
Обсяг роботи Консультанта включатиме такі завдання:
I. Надання підтримки ДП НЕК «Укренерго» у прискоренні реалізації 

програми автоматизації підстанції.
II. Надання підтримки ДП НЕК «Укренерго» щодо поліпшення Тех-

нічної Політики.
III. Сприяння ДП НЕК «Укренерго» у підготовці типових контрактів 

щодо експлуатації мережі.
IV. Надання підтримки ДП НЕК «Укренерго» щодо оптимізації проце-

су ремонту обладнання.
V. Надання підтримки ДП НЕК «Укренерго» з впровадження R&D 

функції. 
VI. Сприяння ДП НЕК «Укренерго» щодо автоматизації процесу об-

стеження ПЛ.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Ключові результати завдання будуть пов’язані з вищезгаданими за-

вданнями.
*Повну версію технічного завдання можна отримати за наступним 

посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1vpQXtC4moGny-SeSHN77UEgyeBeXMPo9/

view?usp=sharing
Максимальна очікувана тривалість цього завдання становить вісім-

надцять місяців.
Наразі ДП НЕК «Укренерго» запрошує кваліфіковані консалтинго-

ві компанії («Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні 
Послуг. Зацікавлені Консультанти повинні надати інформацію, яка під-
тверджує наявність необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для 
виконання Послуг. 

Критерії попереднього відбору: 
Компанії чи групи компаній повинні мати досвід роботи за подібни-

ми проектами, а саме:
1. Проекти з автоматизації діагностування повітряних ліній (за кла-

сом напруги не нижче 330 кВ) та у проектах з впровадження систем з 
обслуговування та ремонтів (не менш ніж 5 років);

2.CIM моделювання, системи прогнозування та системи збору тех-
нологічної статистики;

3. Великі інвестиційні проекти спрямовані на реконструкцію високо-
вольтних підстанцій, в т.ч. впровадження КРУЕ за класом напруги не 
нижче 330 кВ;

4. Проекти автоматизації підстанцій за класом напруги 330 кВ, та мі-
кропроцесорних комплексів з використанням протоколу IEC 61850;

5. Створення R&D функції в енергетичному секторі економіки;
6. Проекти на території країн – членів ENTSO-E;
Досвід з організації тренінгів з відповідної тематики є бажаним.
Консультанту необхідно призначити команду експертів з необхідною 

кваліфікацією та навичками для надання якісних послуг вчасно та в 
межах бюджету. Передбачається, що в команді Консультантів візьмуть 
участь такі експерти:

– Лідер команди/Керівник проекту (принаймні 15 років відповідного 
професійного досвіду);

– R&D експерт (принаймні 10 років відповідного професійного до-
свіду);

– Експерт з ремонту обладнання (принаймні 10 років професійно-
го досвіду);

– Експерт з релейного захисту та автоматики (принаймні 10 років 
професійного досвіду);

– Експерт з підстанційного обладнання (принаймні 10 років профе-
сійного досвіду);

– Експерт з лінійного обладнання (принаймні 10 років професійно-
го досвіду);

В доповнення до вищезазначеного, група Консультанта повинна ма-
ти перекладача з належним досвідом роботи у галузі.

Вимоги до подання: Зацікавлені фірми запрошуються до висловлен-
ня зацікавленості з наступними документами:

a. стислий опис фірми/об’єднання, включаючи відомості про фірму, 
структуру та персонал;

b. інформація щодо аналогічного досвіду та завдань фірми/
об’єднання за останні 5 років та які конкретно відносяться до поставле-
них завдань (максимум 15 посилань);

c. заповнена контактна форма.
Звертаємо увагу зацікавлених консультантів на пункт 1.9 Принци-

пів та правил закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Вибір і Найм 
Консультантів за Позиками МБРР, кредитами та грантами МАР, січень 
2011(«Вказівки для Консультантів»), який формулює політику МБРР 
по відношенню до конфлікту інтересів.

Консультанти можуть співпрацювати з іншими фірмами у формі 
спільного підприємства або отримувати додаткові консультації з ме-
тою підвищення кваліфікації.

Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у 
Принципах та правилах закупівель товарів, робіт та послуг МБРР: Ви-
бір і Найм Консультантів за Позиками МБРР за методом вибору ціна-
якість.

Зацікавлені консультанти мають змогу отримати додаткову інфор-
мацію в офісі за нижче приведеною адресою з 08.00 до 17.00 год. за 
київським часом.

Висловлення зацікавленості мають бути надіслані на електрону адре-
су:  procurement_office@ua.energy, не пізніше ніж 9 листопада 2018 ро-
ку. Висловлення зацікавленості не повинно перевищувати 30 сторінок.

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане 
одним файлом (у форматі PDF або MS Word). Тільки за умови, якщо 
допустимий розмір файлу перевищує 5 МБ, консультант може розбити 
висловлення зацікавленості на декілька файлів. 

Висловлення зацікавленості має бути англійською мовою. Переклад 
на російську мову бажаний.

ДП НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, Київ, Україна, 01032
Віктор Лисих, 
Начальник відділу організації міжнародних закупівель
procurement_office@ua.energy
тел.: +38 044 238 33 69, 
+38 044 238 30 14

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Микола-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 29 жовтня 2018 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр- т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3765/17 (1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Володими-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 червня 1963 року народжен-
ня, останнє місце реєстрації якого: м-н Сонячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля До-
нецької обл., викликається на 10.00 годину 31 жовтня 2018 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10 для участі в підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Здоровиця О. В., Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно обвинуваче-
ного Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 4201605000000939 від 15.09.2016 р., місце проживання обвинуваченого: 
м. Донецьк Донецької області, викликається на 29 жовтня 2018 року о 09.00 
годині до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального проваджен-
ня (№ 234/1454/18, 1-кп/234/748/18).

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Собор-

ний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Володимиро-

вича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 листопада 2018 

року о 16 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 

ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 1кп/229/105/2018 
за обвинуваченням Разуваєва Едуарда Миколайовича, 28.05.1972 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений у справі Разуваєв Е.М. (останнє ві-
доме суду місце проживання: Донецька область, с. Олексієво-Друж-
ківка, вул. Юності, 3) викликається на 1 листопада 2018 року о 09.00 
год. до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

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 Володими-
рівни, 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 Запо-
різької області, викликається на 10.00 годину 30 жовтня 2018 року до Добропільсько-
го міськрайонного суду, кабінет № 10 для участі в підготовчому судовому засіданні.

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

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

кримінальне провадження № 417/5562/18 стосовно Шкирі Василя Дмитровича, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КК України. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський 
районний суд Луганської області викликає Шкирю Василя Дмитровича в судове 
засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. 
Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400).

Суддя Рукас О.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуцідзе Ма-
рину Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену в кримінальному 
провадженні № 296/4759/18, 1-кп/296/521/18 у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Шимон Л. C. у підготовче судове засідання, що відбу-
деться 01.11.2018 року о 17.30 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 
16.05.1957 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Єгоров 
Сергій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 2 листопада 2018 року о 15.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 40, 1 листопада 
2018 року о 09.30 год. відбудеться судове засідання в кримінальному прова-
дженні за обвинуваченням Стоцького Олексія Аркадійовича, 25 червня 1977 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Стоцький Олексій Аркадійович та захисник Прицюк Вадим Анатолійо-
вич. Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленя-
ка Р.А., суддів Іванченка Я.М., Романюк Л.Ф.
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ФОТОФАКТ

БАБИНЕ ЛІТО. Ми завжди з радістю занурю-
ємося в очікуване тепло бабиного літа й насоло-
джуємося його яскравими кольорами. Неймовірно 
синє небо і вода, розписи білим чи сірим по ньо-
му легких хмар. Що вже казати про розмаїття со-
нячно-жовтого і червоного листя, наче гарячого на 
дотик. Природа середини осені зачаровує фарба-
ми, формами, ароматами і відчуттям незбагнен-
ного спокою. Життя стишує свій шалений темп, і 
ми з радістю занурюємося у врівноважену спосте-
режливість, наче хочемо увібрати в себе і не за-
бути кожної миті і кожної картинки чудової пори 
року. Ось руденька білочка знайшла щось їстівне! 
Легкий вітерець підхопив і поніс павутинки! А під 
ногами у листі заховався гриб! Птахи високо над 
головою тримають напрямок на південь, відлітаю-
чи ближче до тепла. А нас чекають друзі, з якими 
так затишно посидіти перед вогнем і згадати літо.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +3    +8
Житомирська +3    +8 +3    +8
Чернігівська +2    +7 +4    +9
Сумська +2    +7 +4    +9
Закарпатська +2    +7 +6  +11
Рівненська 0    +5 +3    +8
Львівська -2    +3 +3    +8
Івано-Франківська -2    +3 +3    +8
Волинська 0    +5 +3    +8
Хмельницька 0    +5 +3    +8
Чернівецька -2    +3 +3    +8
Тернопільська 0    +5 +3    +8
Вінницька +2    +7 +3    +8

Oбласть Нiч День

Черкаська +2    +7 +3    +8
Кіровоградська +3    +8 +4    +9
Полтавська +3    +8 +4    +9
Дніпропетровська +3    +8 +6  +11
Одеська +4    +9 +10  +15
Миколаївська +4    +9 +10  +15
Херсонська +4    +9 +10  +15
Запорізька +4    +9 +10  +15
Харківська +3    +8 +7  +12
Донецька +4    +9 +9  +14
Луганська +4    +9 +9  +14
Крим +6  +11 +10  +15
Київ +5    +7 +5    +7
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Звіт із рівнянням на Михайла Сікорського
Микола МАХІНЧУК 

для «Урядового кур’єра»

КРАЄЗНАВСТВО. Дня-
ми у Переяслав-Хмельниць-
кому педуніверситеті імені 
Григорія Сковороди відбув-
ся VII Всеукраїнський істори-
ко-культурологічний форум 
«Сікорські читання», присвя-
чений 95-річчю легендарного 
подвижника музейної справи 
М.І.Сікорського, прирівняно-
го, за висловом Бориса Олій-
ника, до рівноапостольних 
світочів української культури. 

Краєзнавці України звіту-
вали про зроблене в час, ко-
ли так важливо знати і роз-
вивати історичні корені нашо-
го роду, на які упродовж бага-
тьох віків зазіхав і досі зазіхає 
нахабний та агресивний пів-
нічний сусід, нав’язуючи своє 

імперське бачення братства, 
в якому розчиняється укра-
їнство. Ентузіасти-подвижни-
ки представили на форумі до-
робки своєї праці: видання з 
минувшини міст і сіл, розпові-
ді про народження нових му-
зеїв та експозицій, про тих, 
хто творив і творить історію 
рідного краю.

Як зауважив голова Наці-
ональної спілки краєзнавців 
України Олександр Реєнт, по-
над тритисячному загону цьо-
го об’єднання є чим пишати-
ся зробленим у вкрай скрут-
них умовах сьогодення. І від-
значив, зокрема, доробок ен-
тузіастів цієї справи на Воли-
ні, Полтавщині, Харківщині та 
Переяславщині. Найкращих 
представників НСКУ удостоє-
но премії імені Героя України 
Михайла Сікорського.

Цьогоріч ними стали: Петро 
Гончар — генеральний дирек-
тор Музею Івана Гончара, ху-
дожник-монументаліст, який 
брав участь у реконструкції 
розписів у відновленому Ми-
хайлівському Золотоверхому 
соборі в Києві; Анатолій Си-
люк — директор Волинсько-
го краєзнавчого музею, ав-
тор багатьох наукових праць 
з історії музейної справи рід-
ного краю; Павло Скаврон-
ський — директор Музею іс-
торії міста Бердичева, автор 
понад 200 краєзнавчих науко-
вих публікацій; Галина Бузян 
— соратниця М.І.Сікорського 
у створенні Національного іс-
торико-етнографічного запо-
відника «Переяслав», спеціа-
ліст у галузі археології та му-
зеєзнавства; Ярослав Штир-
кало — директор Івано-Фран-

ківського краєзнавчого му-
зею. Його особистий внесок у 
цю скарбницю — понад 2000 
експонатів.

На форумі також вручено 
премію НСКУ імені Дмитра 
Яворницького. Її удостоївся 
краєзнавець із Тальнівсько-
го району на Черкащині педа-
гог за освітою Іван Нерубай-
ський — автор книжки «Гли-
бочок над Гірським Тікичем» 
про історію рідного села та ін-
ших краєзнавчих праць.

Учасники авторитетного зі-
брання побували в педунівер-
ситеті і на мистецькому вер-
нісажі, що переконав: тут го-
тують фахівців, які вже те-
пер заглиблені в історію та 
духовну велич малої батьків-
щини. А це свідчить, що ря-
ди майбутніх краєзнавців 
обов’язково примножаться.

Козацька спадщина 
Сумщини

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДО ГРИ! Таку назву має краєзнавче лото, яке незабаром 
з’явиться в усіх закладах загальної середньої та позашкіль-
ної освіти Сумщини. Новий вид інтелектуальної гри розроби-
ла група педагогів туристично-краєзнавчого відділу обласного 
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
за фінансової підтримки управління молоді та спорту Сумської 
ОДА. Найближчим часом розпочнеться мануфактурне вироб-
ництво лото, яке безкоштовно передадуть школярам. Гра до-
помагатиме молоді пізнавати історію рідного краю, її яскраві 
знакові сторінки, зокрема пов’язані з козацькими традиціями. 

На Луганщині 
буде нова телевежа 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЕФІР. Із держбюджету в область спрямували майже 23,75 
мільйона гривень на будівництво 150-метрової телевежі у По-
паснянському районі. Відповідну угоду між Луганською облас-
ною державною адміністрацією та Міністерством регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України підписано в Києві. Віце-прем’єр-міністр Геннадій 
Зубко відзначив стратегічне значення проекту для підвищення 
інформаційної безпеки країни (сигнал нової телевежі буде при-
йматись майже на всій тимчасово окупованій частині області) 
та високий рівень його підготовки.

 «Через особливості рельєфу місцевості Попаснянський ра-
йон залишився білою плямою на інформаційній мапі області. 
Тому прийнято рішення про участь у конкурсі проектів регіо-
нального розвитку в межах програми підтримки секторальної 
політики», — зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій 
Клименко.

Це один із 70 регіональних проектів. Стартапи розроблено 
за п’ятьма напрямами: інвестиції, сільський розвиток та розви-
ток людського потенціалу, розвиток туризму, а також загально-
українська солідарність.

Від гори Карачун до гори Говерла
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

МИСТЕЦТВО ЄДНАЄ! На 
Донеччині розпочався во-
кально-хореографічний на-
ціональний флешмоб «Від 
Карачуну до Говерли», під 
час якого талановиті діти 
прифронтового краю про-
їдуть залізницею від Кос-
тянтинівки до Івано-Фран-
ківська. У Потягу дружби 
в дорогу вирушають твор-
чі колективи з Бахмута, 
Покровська,Слов’янська, Бі-
лозірського — неодноразо-

ві лауреати Всеукраїнського 
фестивалю «Зірки та зіронь-
ки», які влаштують виступи 
на перонах вокзалів у Харко-
ві, Полтаві, Львові та Івано-
Франківську. Талановиті ді-
ти Донеччини стануть учас-
никами пісенно-патріотично-
го заходу біля гори Говерла 
та презентують власні твор-
чі досягнення в концертній 
програмі в Народному домі 
Коломиї. 

Подорож розпочалася зі 
станції Костянтинівка, а на-
передодні її учасники уро-
чисто передали корзину кві-

тів із написом «Вдячні за 
життя» до меморіалу заги-
блим українським бійцям на 
горі Карачун — знаковому 
місці боїв біля Сло в’янська 
і Краматорська у 2014 році. 

Організатор культуроло-
гічної акції — благодійна ор-
ганізація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Зірки та 
зіроньки» за грантової під-
тримки Українського куль-
турного фонду Міністерства 
культури України. Під час ре-
алізації проекту «Мистецтво 
єднає!» його учасники змо-
жуть підтвердити, що куль-

тура і мистецтво об’єднують 
усіх дорослих і дітей від го-
ри Карачун до гори Говерли. 
А ще допомагають дружити, 
розвивати власні здібнос-
ті й таланти і вірити у краще 
майбутнє. 

Під час національного флеш-
мобу проведуть важливу й ко-
рисну ініціативу «Мистецькі 
волонтери-поштарі»: збира-
тимуть сувеніри, подарунки, 
листи, подяки та малюнки від 
дітей і дорослих з усієї Украї-
ни для воїнів, які перебувають 
на Донбасі в зоні проведення 
операції Об’єднаних сил. 


