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Чи матиме перспективу 
українське молоко
ТВАРИННИЦТВО. Незважаючи на нібито позитивні дані  
про розвиток вітчизняного молочарства,  
у галузі все ще багато проблем

Зростання триває 
двадцятий місяць 

ЕКСПОРТ. 12,4%, або 3,4 мільярда доларів, становило зростан-
ня обсягу експорту товарів у січні — серпні 2018 року порівняно 
з торішнім аналогічним періодом. Нині він становить 30,9 мільяр-
да доларів. Експорт товарів зростає вже 20 місяців поспіль. Най-
більша питома вага в українському експорті належить продук-
ції АПК та харчової промисловості (36,8%); металургійному комп-
лексу (26,4%); машинобудуванню (11,7%); мінеральним продуктам 
(9,2%). У географічному розрізі зростання експорту товарів за вка-
заний період відбулося до країн: Америки — на 30,4%; Європи — 
на 18,6%; Азії — на 10,0%; СНД — на 4,4%; Африки — на 2,9%. ЄС 
залишається найбільшим торговельним партнером України. Пито-
ма вага країн ЄС в експорті товарів з України впродовж цього пе-
ріоду становила 42,1%. Експорт товарів до країн ЄС зріс на 18,3%, 
або 2 мільярди доларів, і становив 13 мільярдів доларів. До най-
більших торговельних партнерів в експорті товарів, крім ЄС, нале-
жать Туреччина, Індія, Китай, Єгипет, Білорусь, США, Росія та Мол-
дова, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

9042 грн
становила середня номінальна платня 

у вересні. Це в 2,4 раза перевищує 
мінімальну й на 12,9% — показник 

вересня 2017 року 

«Управління соцзахисту 
мають стояти  
на боці людини,  

яка до них звернулася. 
Наше завдання– 

захистити 
кожного».

Президент вимагає якомога 
швидшого розроблення механізму 
монетизації субсидій 

МЕТА. «Головне завдан-
ня, яке ставлю новому го-
лові Київської обласної дер-
жавної адміністрації, — це 
захист людей, зокрема со-
ціальний захист. Маємо бу-
ти абсолютно відкритими 
до проблем людей і не від-
кладати проблеми в до-
вгу шухляду, а оперативно 
розв’язувати їх», — поста-
вив мету Президент Петро 
Порошенко, представляю-
чи нового очільника столич-
ної області Олександра Те-
рещука.

«Ми не можемо допусти-
ти зниження рівня життя лю-
дей. Є проблеми із субсидія-
ми? Спростіть, нарахуйте, а 
потім розберетесь. У жодно-
му разі не можна, щоб лю-

дині було відмовлено, осо-
бливо коли вона має закон-
не право на це», — підкрес-
лив Петро Порошенко, на-
голосивши, що це питання  
кореспондується з енерго-
ефективністю, підвищенням 
ефективності використання 
бюджетних коштів.

Президент особливо під-
креслив, що потрібно зроби-
ти ще один крок і переходи-
ти до монетизації субсидій. 
За його словами, коли лю-
дина заощаджує електро-
енергію, тепло, пальне, газ, 
то частину цих коштів кра-
ще віддати їй самій.

Механізм монетизації суб-
сидій слід розробити негай-
но й запровадити якомо-
га швидше. А уряд має за-

безпечити відповідну ефек-
тивну роботу, щоб кожен 
мав змогу звернутися й 
розв’язати свою пробле-
му, повідомляє департамент 
прес-служби АП.

Петро Порошенко зазна-
чив, що не можна допустити, 
аби «будь-які політикани, по-
обіцявши, що газ, а раніше 
це був бензин, цукор, а ще 
до цього хліб, будуть безко-
штовними, мовляв, будемо 
роздавати. Ми цим уже наї-
лися. Безкоштовний сир бу-
ває лише в мишоловці. Або 
в імперській столиці, в Мо-
скві, куди треба було їздити, 
щоб отримувати газ і здава-
ти суверенітет. Ми не допус-
тимо повернення до цих га-
небних часів».

Газові сховища наповнено,  
резерви створено

ОПАЛЕННЯ. Активно від-
стежувати ситуацію з початком 
опалювального сезону на міс-
цях доручив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман віце-
прем’єр-міністрові — міністрові 
регіонального розвитку, будів-
ництва і ЖКГ Геннадієві Зуб-
ку. Міністрові соціальної полі-
тики Андрієві Реві доручено за-
безпечити ритмічність процесу 
надання громадянам субсидій 
на оплату комунальних послуг. 
Доручення дано за підсумками 
оперативної наради, повідо-
мляє департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабміну.

«Багато українців думають, 
що це уряд починає опалю-
вальний сезон. Насправді опа-
лювальний сезон розпочина-
ють органи місцевого самовря-
дування, — сказав Володимир 

Гройсман. — Ми як уряд зро-
били все, щоб забезпечити по-
чаток опалювального сезону 
вчасно і без затримок. Газові 
сховища заповнено, резерви 
створено. Газ ми подали всім 
теплокомуненерго. Від держа-
ви тут жодних перешкод не-
має. Важливо, щоб усі підпри-
ємства й міські голови спрацю-
вали кваліфіковано. Потрібна 
буде допомога — ми допомо-
жемо».

Глава уряду звернув ува-
гу Геннадія Зубка на меха-
нізм такої допомоги. «Просив 
би, Геннадію Григоровичу, на-
лагодити моніторинг у кожно-
му регіоні. Щоденно збира-
ти інформацію. Там, де є про-
блеми, просив би, щоб фахів-
ці очолюваного вами відом-
ства виїжджали й дивилися, 
як можна розв’язати місцеві 

проблеми», — додав керівник 
уряду.

Говорячи про субсидії, Во-
лодимир Гройсман звернув 
увагу, що, за розрахунками 
уряду, близько 7 мільйонів до-
могосподарств мають право 
на таку державну допомогу. 
І безпідставні відмови непри-
пустимі.

«Ми на рівні уряду усуну-
ли обмеження, які заважали 
отримати допомогу. При орга-
нах соцзахисту створено комі-
сії, які мають враховувати об-
ставини кожної сім’ї, що потре-
буватиме субсидії. Просив би, 
щоб ці органи приймали лю-
дей, і якщо є реальні життє-
ві обставини, ставали на пози-
ції громадян. Дуже чітко треба 
дати всім зрозуміти, що інакше 
бути не може», — наголосив 
Володимир Гройсман.

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Проблемам українських 
молочарів та можли-

вим шляхам їх розв’язання 
було присвячено експерт-
ну дискусію в Українській 
аграрній конфедерації. 
Особливістю дискусії бу-
ло те, що будь-який грома-

дянин міг поставити запи-
тання її учасникам через 
соціальні мережі. І багато 
запитань свідчили про за-
цікавленість загалу темою 
молочних продуктів та обі-
знаність населення із про-
блемами галузі. 

Щоправда, ця обізна-
ність подекуди вилазить 
боком самим споживачам: 

часто вони стають жерт-
вами псевдонаукових до-
писів, нібито молоко і мо-
лочні продукти не лише 
не корисні, а й шкодять 
людському організму. На 
жаль, в інтернеті будь-
яка дурниця поширюєть-
ся зі швидкістю світла, а 
спростування від фахів-
ців надходять із запізнен-

ням, і багато читачів уже 
не звертають на них уваги. 

Питання: скільки мо-
лока у молочних продук-
тах? На це голова ради ди-
ректорів Спілки молочних 
підприємств України Ва-
дим Чагаровський відпові-
дає: молочні продук-
ти виробляють із мо-
лока. 

Прем’єр-міністр про швидке практичне реагування 
на звернення людей до органів влади
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про  проведення повторного 
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №310978 Майнові права на нерухоме майно, офіс №4, 
№7, №3,5, №6,8; житлові № 1, № 7, № 13, №17, №24, №30, №30-
3, №31, №90, №95, № 102, №128, №132, № 143; машино-міс-
ця (паркінг) №6, №65, №66, №69а, №69б, № 74а, № 74б,  №81а, 
№7, №8, №9, №10, №12, № 15, №16, №17, №19, №22, №26, №28, 
№29, №30, №31, №32, №38, №39, №40, №45, №5, №55, №56, 
№57, №58, заг.пл. 3190,02 кв.м. за адресою м. Київ, вулиця Дні-
провська набережна, 1-Б

Початкова ціна продажу 44 307 874,44 грн. (підлягає оподат-
куванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 4 430 787,44 грн.

Аукціон відбудеться 30.11.2018 р. з 9:00 до 18:00 на сайті  
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Ки-
їв, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. При-
йом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення 
інформації до 9:00 25.11.2018 р. Гарантійний внесок сплачу-
ється не пізніше 9:00 25.11.2018 року на поточний рахунок ДП  
«СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ 
«Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу 
ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією 
звертатись за тел. 044-594-11-09, 044-331-17-21.

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Коршунова 

Віктора Ігоровича, 30.04.1989 року народження, зареєстрованого та 
фактично проживаючого вул. Циса, буд 18, Старобешівського райо-
ну, Донецької області як обвинуваченого за ч.1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 09 листопада 2018 року о 10-00 го-
дині за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет №20.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя  В. М. Чебан

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сидоренка Олексан-
дра Івановича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 листопада 2018 року об 
11:00 годині, в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільно-
го відповідача передбачені статтею 139 КГІК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КІГК України, прокурора та захисника — стат-
тею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КГІК України, цивільного позивача, 
цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КГІК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В.Жежера

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає від-
повідача Дорофєєва Костянтина Миколайовича, останнє відоме міс-
це проживання якого: Луганська область, м. Стаханов, вул. Смольна, 
13/4, на розгляд цивільної справи за позовом Дорофєєвої Олени Ми-
колаївни про розірвання шлюбу, який відбудеться 15 листопада 2018 
року об 11:30 годині, у приміщенні районного суду за адресою: Ми-
колаївська область, м. Снігурівка вул. імені генерала Плієва І. О., 69, 
зал судового засідання №4.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя І. А. Квєтка

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України Пісаришена Олександра 
Володимировича, 11.01.1983 року народження, який зареєстрований за адресою: місто Брянка Лу-
ганської області, вулиця Ювілейна, 6/2, у судове засідання, яке проводитиметься в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 20 листопада 2018 року о 16 год. 30 хв. в залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського, 
34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О. В. в судове засідання оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Т. Багрій

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 14 год. 00 хв. 08 листопада 2018 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 54, каб. 208, (2 поверх) головуючий суддя Бацуца Т. М., конт.  
тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у кримінальному 
провадженні № 22017240000000016 про обвинувачення Протасенка Михай-
ла Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бурштейна Сергія Абрамовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 08 листопада 2018 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 
КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

У звязку із втратою суднових білетів 

на човни «Ламінарія» ЯХА № 7124 та 

«Ламінарія» ЯХА № 7125, 

що належать ПрАТ «Печенізьке 

рибоводне господарство», 

вважати їх недійсними.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1 ) перебуває кри-
мінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича 
Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської 
області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою:Рівненська область, Рокит-
нівський район, вул. Радянська, 18-А у судові засідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду на 
такі дати: 05 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв., 12 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв.  та відбудуться в примі-
щенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11,12 КПК України та здійснити спеціальне судове розслідування.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Бочко Ю. І. повідомляє про слухання кримі-
нального провадження за обвинуваченням Пахоти 
Миколи Миколайовича, 30.12.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, яке відбудеться 
05.12.2018 року о 09-05 годині за адресою м. Херсон, 
вул. Маяковського, 6/29, каб.704, та викликає до су-
ду цивільного відповідача по справі ПАТ «Українська 
охоронна страхова компанія».

Повідомляємо, що Договір оренди земельної ді-

лянки за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 64 (шіст-

десят чотири) від восьмого квітня дві тисячі п’ятого  

року між  Київською міською радою та Товариством 

з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСУМ», по-

свідчений приватним нотаріусом Київського місь-

кого нотаріального округу Щербаковим В. З., зареє-

стрований в реєстрі за № 266, є втраченим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 жовтня 2018 р. № 864 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2018 рік,  
та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству молоді та спорту на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3401120 «Підготов-
ка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських 
іграх» на 23 156,4 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку на суму 23 156,4 тис. гривень за про-
грамою 3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультур-
но-спортивна реабілітація».

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту — погодження перерозподілу видатків дер-

жавного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верхо-
вної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України  

 від 24 жовтня 2018 р. № 864
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 
1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), доповнити абзацом 
такого змісту:

«Для виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, проектно-ви-
шукувальних та будівництва у 2018–2019 роках об’єктів Західного реабілітацій-
но-спортивного центру по вул. Рівних прав і можливостей, 1, у с. Яворів Турків-
ського району Львівської області замовник може здійснювати попередню опла-
ту у розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк 
не більше шести місяців.».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199 (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 17, ст. 708; 2013 р., № 90, ст. 3310; 2018 р., № 14, ст. 
477, № 55, ст. 1906):

1) у підпункті 3 пункту 3 слова і цифри «витрат на будівництво, включаючи 
завершення будівництва у 2018 році об’єкта «Реабілітаційно-спортивний кор-
пус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав 
і можливостей, 1, Турківського району Львівської області – I черга», розпоча-
того у попередніх бюджетних періодах, ремонт та реконструкцію об’єктів Цен-
тру» замінити словами «капітального ремонту, реконструкції, проектно-вишу-
кувальних робіт та будівництва об’єктів Центру, включаючи завершення будів-
ництва об’єктів, розпочатого у попередніх бюджетних періодах»;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Перелік об’єктів Центру, зазначеного у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, 

та обсяги бюджетних коштів для їх капітального ремонту, реконструкції, про-
ектно-вишукувальних робіт та будівництва затверджуються Мінмолодьспор-
том за поданням Комітету та визначаються з урахуванням першочерговос-
ті проведення відповідних робіт виходячи з технічних та інших характеристик, 
об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами техніч-
ного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною докумен-
тацією, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких об’єктах, 

що проводилися за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних пері-
одах.».

3. У  постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117  «Про 
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., 
№ 78, ст. 2397):

1) підпункт 4 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«капітального ремонту, реконструкції, проектно-вишукувальних робіт та бу-

дівництва об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру по вул. Рівних 
прав і можливостей, 1, у с. Яворів Турківського району Львівської області – у 
розмірі до 70 відсотків їх вартості;»;

2) абзац перший пункту 2 після слів і цифр «інженерних та інформаційних 
мереж об’єктів ДП «НСК «Олімпійський» по вул. Великій Васильківській, 55, у 
м. Києві» доповнити словами і цифрами «, капітального ремонту, реконструк-
ції, проектно-вишукувальних робіт та будівництва у 2018–2019 роках об’єктів 
Західного реабілітаційно-спортивного центру по вул. Рівних прав і можливос-
тей, 1, у с. Яворів Турківського району Львівської області».

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансування створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру 
та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного 
центру Національного комітету спорту інвалідів України, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 168 (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 27, ст. 785; 2018 р., № 55, ст. 1906):

1) у пункті 3 слова і цифри «об’єкта «Реабілітаційно-спортивний корпус За-
хідного реабілітаційно-спортивного центру, с. Яворів, вул. Рівних прав і можли-
востей, 1, Турківського району Львівської області – I черга», розпочатого у по-
передніх бюджетних періодах» замінити словами «об’єктів, розпочатих у попе-
редніх бюджетних періодах»;

2) доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
«31. Перелік об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та Всеу-

країнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національ-
ного комітету спорту інвалідів України, та обсяги бюджетних коштів для їх ка-
пітального ремонту, реконструкції, будівництва, благоустрою територій, розро-
блення техніко-економічного обґрунтування проектів, проектно-вишукуваль-
них робіт, проектно-кошторисної документації та проведення експертизи про-
ектів будівництва затверджуються Мінсоцполітики за поданням Національного 
комітету спорту інвалідів України та визначаються з урахуванням першочерго-
вості проведення відповідних робіт виходячи з технічних та інших характерис-
тик, об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами тех-
нічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною доку-
ментацією, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких об’єктах, 
що проводилися за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних пері-
одах.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 жовтня 2018 р. № 709-р 
Київ

Про вилучення та передачу земельної 
ділянки в оренду із зміною її цільового 

призначення
1. Відповідно до статей 20, 93, 122, 123, 134, 149, 156, 157, 207 Земельного 

кодексу України вилучити з постійного користування державного підприємства 
«Клесівське лісове господарство» земельну ділянку (землі державної власнос-
ті лісогосподарського призначення (ліси) площею 29,75 гектара (кадастровий 
номер 5625480900:07:001:0008), розташовану на території Сарненського райо-
ну Рівненської області, та передати її в оренду із зміною цільового призначення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Вирівський гранітекспо» для роз-
міщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, на строк дії спеціаль-
ного дозволу на користування надрами від 25 грудня 2014 р. № 6013 для роз-
робки Ясногірського-I родовища гранодіоритів.

Рівненській обласній державній адміністрації укласти договір оренди зазна-
ченої земельної ділянки в установленому законодавством порядку.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Вирівський гранітекспо» від-
шкодувати відповідно до законодавства втрати лісогосподарського виробни-

цтва та збитки, що будуть завдані державному підприємству «Клесівське лісо-
ве господарство» внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 768-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству оборони на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, пере-
розподіл видатків споживання шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 2101020 «Забезпечення діяльності 
Збройних Сил України та підготовка військ» на 68 220 тис. гривень (у тому чис-
лі на оплату праці – 68 220 тис. гривень);

збільшення їх обсягу за програмою 2101100 «Підготовка військових фахів-
ців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка 
військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та 
патріотичне виховання молоді» на 68 220 тис. гривень (у тому числі на оплату 
праці – 66 809 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству оборони – погодження перерозподілу видатків державного бю-

джету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного 
бюджету після зазначеного погодження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 770-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству внутрішніх справ на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:
1003080 «Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії 

України у власних медичних закладах» на 11 380 тис. гривень (видатки спожи-
вання — 11 380 тис. гривень, з них оплата праці — 9 300 тис. гривень);

1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» на 360 000 тис. 
гривень (видатки розвитку — 360 000 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за програмами:
1001220 «Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захис-

ту» на суму 360 000 тис. гривень (видатки розвитку — 360 000 тис. гривень);
1003070 «Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими на-

вчальними закладами» на 11 380 тис. гривень (видатки споживання — 11 380 
тис. гривень, з них оплата праці — 9 300 тис. гривень);

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ – погодження перерозподілу видатків, перед-

бачених пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +9 +14
Житомирська +3 +8 +10 +15
Чернігівська +2 +7 +9 +14
Сумська -2 +3 +9 +14
Закарпатська +7 +12 +18 +23
Рівненська +5 +10 +11 +16
Львівська +7 +12 +14 +19
Івано-Франківська +7 +12 +14 +19
Волинська +7 +12 +13 +18
Хмельницька +5 +10 +10 +15
Чернівецька +7 +12 +13 +18
Тернопільська +5 +10 +11 +16
Вінницька +3 +8 +10 +15

Oбласть Нiч День

Черкаська +3 +8 +9 +14
Кіровоградська +3 +8 +9 +14
Полтавська +1 +6 +9 +14
Дніпропетровська +1 +6 +10 +15
Одеська +7 +12 +13 +18
Миколаївська +3 +8 +10 +15
Херсонська +3 +8 +9 +14
Запорізька +3 +8 +9 +14
Харківська +2 -3 +7 +12
Донецька +2 -3 +7 +12
Луганська +2 -3 +7 +12
Крим +7 +12 +12 +17
Київ +5    +7 +12  +14

Укргiдрометцентр
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ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Буран Юрій Юрійович, який народився 
07.09.1972 року, зареєстрований за адресою: Роздільнянський 
р-н, смт Лиманське, вул. Кірова, 6, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання на 14.11.2018 
року о 10.00 годині, зал 231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Музеєм може стати 
бункер

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Цілком можливо, що в недалекому майбутньому 
на Сумщині, а саме в Конотопі, з’явиться новий музей. І його осно-
вою стане німецький бункер часів Другої світової війни, який нещо-
давно виявила група місцевих активістів на території музею авіації. 
Як розповідає краєзнавець Олександр Акуліч, свого часу він з ко-
легами звернув увагу на тутешній занедбаний підвал. Коли в архі-
вах знайшли аерофотозйомку від 6 вересня 1943 року і розкопа-
ли товстий шар землі, виявилося, що то нацистська споруда, яку 
окупанти використовували як резервний командний пункт. Цікаво, 
що поряд з ним стояв і триповерховий центр управління польота-
ми, однак під час відступу нацисти знищили його, а бункер дивом 
уцілів. До слова, подібні збереглися лише в Калінінграді й у Фран-
ції та Нідерландах. Після війни підвальне приміщення передали ра-
дянському аеродрому, в ньому зберігали будівельні матеріали, ма-
кулатуру, фарбу тощо. Під час однієї з пожеж об’єкт ледь не згорів.

Активісти одержали офіційний дозвіл на реконструкцію і вже 
виконали чималий обсяг робіт. Зокрема винесли кілька тонн бу-
дівельного сміття, очистили входи та віконні отвори, демонтували 
цегляні стіни. Як розповідають пошуковці, в приміщенні зберегли-
ся проводка німецького виробництва, вимикачі, світильники, а се-
ред будівельного сміття знаходили підошви від солдатського взут-
тя, німецькі кухлі, пляшки. Усе це стане експонатами майбутнього 
музею. За задумом організаторів, він матиме кілька кімнат. В од-
ній з них буде відтворено тодішній військовий побут, в іншій — ка-
бінет командувача з вікном для передачі документів. Окрема екс-
позиція розповідатиме про історію конотопського аеродрому. Те, 
що могли, ентузіасти зробили. Тепер розраховують на допомогу і 
підтримку місцевої влади, щоб розпочате втілити у конкретний му-
зейний об’єкт. 
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Листопад — зими брат
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Сонячно на Параскеви П’ятниці — зима 
буде теплою, холодно — в середині грудня почнуться морози

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічний жовтень 
побив усі рекорди за 

кількістю сонячних днів. 
П’ять із них синоптики ви-
значили надзвичайно те-
плими для цієї пори року. 
На столичній вулиці По-
лярній протягом двох тиж-
нів цвіли каштани, а серед 
пожовклого листя зазеле-
ніло молоде пагіння. Та й 
на Покрову Пресвятої Бо-
городиці (за осіннім кален-
дарем мав би бути похму-
рий холодний день зі сні-
гом) температура сягнула 
20 градусів тепла. Служ-
ба з надзвичайних ситу-
ацій було оголосила про 
підвищений стан пожеж-
ної небезпеки. Перший по-
дих зими ми відчули аж в 
останні дні місяця. 24 жов-
тня на високогір’ї Карпат 
випав сніг. 

«Листопад — зими брат», 
— стверджує при слів’я. За 
попередніми прогнозами 
Укргідрометцентру, по-
года впродовж місяця бу-
де мінливою, з поступовим 
зниженням температури 
до 9—11 вдень і до -2 вночі. 

Народні синоптики скла-
дають прогнози на остан-
ній місяць осені, зиму, вес-
ну й літо, спостерігаючи 
за погодою у дні релігій-
них свят: Казанської ікони 
Божої Матері (4), Дмитра 
Солунського (8), Параске-
ви П’ятниці (10), Кузьми і 
Дем’яна (14), архістрати-
га Михаїла (21). За їхніми 
прадавніми спостережен-
нями, від свята Казанської 
ікони Божої Матері почи-
наються нічні заморозки. 
«З Казанської тепло моро-
зу не указ», «До Казанської 
не зима, а з Казанської — 
не осінь», — кажуть старі 
люди. Цього дня вранці ді-
вчата, які не відзначалися 
красою, зривали з калини 
або ясмину листок, вкри-
тий інеєм, дивилися в ньо-
го, як у дзеркало, і віри-
ли, що згодом стануть гар-
ними. Шлюби, укладені на 
Покрову і свято Казанської 
ікони Божої Матері, вва-
жають щасливими. Якщо 
святковий день із дощем, 
а наступного випаде сніг, 
весна буде ранньою. 

На Дмитра Солунського 
— дідів день, починають-
ся поминальні суботи, що 
тривають до Різдва Хрис-
тового. Цей обряд — вияв 
пошани до роду. За народ-
ним повір’ям, Дмитро за-
микає землю на ключ і на-
дає право господарювати 
на ній зимі до Юрія Весня-
ного (6.05). Якщо цього дня 
випаде мокрий сніг, увесь 
листопад буде холодним; 
якщо день вітряний, сні-
гу не буде до нового року; 
якщо день вологий, з від-
лигою — на теплу зиму та 
ранню весну. 

На Параскеви П’ятниці, 
за давньою традицією, 
проводять обряд освя-
чення полотна, рушників. 
Вважають, що одяг, по-
шитий із цієї тканини, дає 
людині здоров’я, оберігає 
від зурочення. Як свідчить 
спадщина наших націо-
нальних старожитностей, 
одяг, вироблений з тонко-
го лляного полотна, був го-

ловним атрибутом домаш-
нього вжитку українців. 

Параскева П’ятниця в 
особливій пошані в жінок. 
Протягом року відзнача-
ють 12 жіночих п’ятниць: 
перед Благовіщенням, піс-
ля Великодня, перед Зе-
леними святами, Успінням 
Богородиці, Усікновінням, 
Воздвиженням, Покровою, 
Введенням, Різдвом, Во-

дохрещем та дві п’ятниці 
Великопісні. Цими дня-
ми жінкам не можна пряс-
ти, шити, ткати, працюва-
ти на городі, а лише пости-
тися. Якщо на Параскеви 
день сонячний, зима буде 
теплою, а якщо похмурий 
— у грудні почнуться по-
стійні заморозки.

Святих Кузьму і Дем’яна 
вважають оборонцями від 
отруйних плазунів, покро-
вителями ковалів. Цього дня 
вперше від Юрія Весняно-
го пастухи голили бороди і 
підстригали чуприни (про-
тягом літа не можна було 
брати в руки бритви чи но-
жиць, «щоб худоба не хворі-
ла, а вівці не губили вовни»). 
Якщо цього дня випаде сніг 
— до ранньої весни, а якщо 
день видасться теплим, то й 
зима буде теплою. «Вітер на 
Кузьми і Дем’яна — дорога 
буде санна», — стверджує 
прислів’я.

Про архістратига Михаї-
ла збереглося багато припо-
відок: «Михайло мости мос-
тить, зиму в гості просить», 
«Приїде Михайло на біло-
му коні — привезе звіст-
ку від матері-зими», «Ми-
хайло справжню зиму ве-
де» та ін. Вони свідчать, що 
колись зима починалася са-
ме на архістратига Миха-
їла. Прислів’я завжди ма-
ли правдиве підґрунтя. А 
останніми десятиліттями 
зима помітно припізнюєть-
ся. Уже важко й пригада-
ти, коли Михайло приїздив 
на білому коні. Якщо цьо-
го дня хмарно, приморозок, 
незабаром слід очікувати на 
снігопад; якщо день теплий, 
зима з морозами настане на 
Варвари (17.12). 

24 листопада відзнача-
ємо трагічну дату в історії 
українського народу. То-
талітарний режим колиш-
нього СРСР кримінальни-
ми переслідуваннями, зни-
щенням доказів і всіма за-
собами пропаганди трива-
лий час намагався прихова-
ти геноцид 1933 року проти 
українського народу. Тіль-
ки завдяки здобуттю на-
шою державою незалеж-
ності злочин організовано-
го Голодомору було викри-
то, його визнала світова де-
мократична спільнота. 

Нині зловісний сусід на-
магається знищити нас за-
собами збройної агресії. 
Але тепер у боротьбі проти 
кремлівської хунти Украї-
ну підтримує весь прогре-
сивний світ. Зашморг еко-
номічних санкцій на імпе-
рії зла затягується деда-
лі тугіше. Диктаторська 
зовнішня політика штов-
хає Росію в ізоляцію від 
демократичної спільно-
ти. Україна ж завдяки не-
змінній миролюбній полі-
тиці завойовує дедалі біль-
ше визнання і підтримку в 
боротьбі за свою незалеж-
ність. Слава Україні! 

НАШ КАЛЕНДАР
  2 листопада —  Міжнародний день припинення безкарності 

за злочини проти журналістів
  3 листопада —  День інженерних військ; День ракетних 

військ і артилерії
  4 листопада —  День залізничника; День працівників соці-

альної сфери
5—11 листопада — Міжнародний тиждень науки та миру
  6 листопада —  Міжнародний день запобігання експлуатації 

довкілля під час війни та збройних конфліктів
  9 листопада —  Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва; День україн-
ської писемності та мови

10 листопада — Всесвітній день науки задля миру та розвитку
14 листопада —  Всесвітній день боротьби із захворюванням 

на діабет
15 листопада — Всесвітній день філософії
16 листопада —  День морської піхоти; День працівників ра-

діо, телебачення та зв’язку; Міжнародний 
день, присвячений толерантності

17 листопада — День студента
18 листопада —  День працівників сільського господарства; 

Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-
транспортних пригод

19 листопада —  День скловиробника; День працівників гід-
рометеорологічної служби

20 листопада —  Всесвітній день дитини; День індустріалізації 
Африки

21 листопада —  День гідності та свободи; Всесвітній день те-
лебачення

24 листопада — День пам’яті жертв Голодомору
25 листопада —  Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства над жінками
28 листопада — Початок Різдвяного посту. Пилипівка
29 листопада —  Міжнародний день солідарності з палестин-

ським народом

Цього року листопад виправдовує свою назву  
і радує різнобарв’ям осіннього листя
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