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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 березня 2019 року
USD 2631.1955 EUR 2958.5162 RUB 3.9821 / AU 341095.03 AG 3977.05 PT 215231.79 PD 397047.40

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:
«Експонати Музею 

Алларда Пірсона 
в Нідерландах 

підлягають поверненню 
в Україну з подальшою 

передачею до 
Національного 
музею історії».

У компанії із сильними 
світу цього 

СПЕЦЕКСПОРТ. 12-те місце в переліку країн — експортерів 
зброї у світі посіла Україна у 2014—2018 роках. Навіть попри те, 
що порівняно з 2009—2013 роками зменшено експорт озброєнь 
на 47%. Імпорт озброєнь у 2014—2018 роках був на досить низь-
кому рівні. Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного ін-
ституту досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє Укрінформ.  

У 2009—2013 роках Україна була найбільшим постачальником 
зброї на південь від Сахари. Серед основних клієнтів України ра-
зом з Таїландом і Китаєм експерти внесли Росію. Однак із по-
правкою, що після 2014 року через анексію Криму торговельним 
відносинам РФ з Україною та іншими європейськими країнами 
було покладено край або їх скорочено до мінімуму.

Лідерами серед експортерів залишаються США, РФ, Франція 
та Німеччина, які мають відповідно 36; 21; 6,8 і 6,4% світового рин-
ку озброєнь. А серед імпортерів переважають близькосхідні дер-
жави.

1 363 891 
переселенця з тимчасово окупованих 

територій взято на облік згідно  
з Єдиною інформаційною базою даних 

про внутрішньо переміщених осіб

ІЗ САЛОНУ — В СЕРІЮ.  Ан-132D спричинив фурор, 
продемонструвавши не типові для транспортного літака 
фігури вищого пілотажу

Для антоновських 
літаків індійське 
небо стало рідним

Міністр юстиції про долю колекції «Крим. Золотий 
острів у Чорному морі» з Музейного фонду України

5 6
ДОКУМЕНТИ

Покупець має знати, хто виготовив 
продукцію, в яких виробничих 
умовах, чи дотримуються на 
переробному підприємстві заходів 
безпеки та санітарії

БЕЗПЕКА

Указ Президента 
України «Про 
Концепцію боротьби 
з тероризмом в 
Україні»
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 26 березня 2014 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям  
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,  

робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з ви-
борів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»  

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не су-
перечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента 
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання вибор-
цям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосува-
ти за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається 
підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних дого-
ворів на проведення передвиборної агітації.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає  
як обвинувачених: 

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича 
(к/п № 42016000000002469), 
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п № 42016000000002629), 
ОСТАПОВУ Катерину Андріївну (к/п №42016000000002132), 
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204), 
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п № 42016000000003287), 
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778), 
обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України для розгляду кримінального проваджен-
ня та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:

– стосовно САВЧЕНКО С. Б. – 10.04.2019 р. о 13.00 год.,
– стосовно РИЖОВОЇ І. В. – 10.04.2019 р. о 15.00 год.,
– стосовно ОСТАПОВОЇ К. А. – 10.04.2019 р. о 16.00 год.,
– стосовно ІЩЕНКА В. І. – 10.04.2019 р. о 10.30 год.,
– стосовно МЯЗГОВА Л.О. – 10.04.2019 р. об 11 год.,
– стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. – 18.03.2019 р. о 09.00 

год.,
у приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-

єва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або 
зал № 3).

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у по-
рядку спеціального судового провадження. 

Суддя С. І. Дячук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комісії з проведення конкурсу на зайнят-
тя посад Директора Державного бюро розслідувань, 
першого заступника та заступника Директора Дер-
жавного бюро розслідувань, директорів територі-
альних органів та керівників підрозділів центрально-
го апарату Державного бюро розслідувань, праців-
ників підрозділів внутрішнього контролю Державно-
го бюро розслідувань

Протокол від 4 березня 2019 року №82
ЗМІНИ

до оголошення про проведення повторного  
конкурсу на зайняття 31 вакантної посади  

керівників підрозділів центрального апарату  
Державного бюро розслідувань

Продовжити строк прийому документів від канди-
датів, які бажають взяти участь у повторному конкур-
сі на зайняття 31 вакантної посади керівників під-
розділів центрального апарату Державного бюро 
розслідувань, оголошеному відповідно до рішень 
Комісії від 21 листопада 2018 р. (протокол № 71),  
7 грудня 2018 р. (протокол № 73) і 21 грудня 2018 p., 
(протокол № 80), до 4 квітня 2019 року включно.

Документи кандидатів, які вже надійшли на адре-
су Конкурсної комісії, зареєстровані і повторного по-
дання не потребують.

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дешка Олександра Гри-
горовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який ви-
кликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 27.03.2019 року о 10.30 
год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької 
області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) 
розглядає кримінальне провадження № 22014050000000316 за 
обвинуваченням Ликова Сергія Валерійовича, 5 липня 1970 року 
народження у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович, останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, Волноваський район, смт Оль-
гинка, вулиця Тельмана, будинок 46, викликається на 27 березня 
2019 року о 08.30 год. до суду для участі в розгляді справи.

У випадку неможливості прибуття обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
його відсутність, на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Головуючий суддя Шиян В. В.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Семергея Володимира Івано-
вича за ст.ст. 2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На під-
готовче судове засідання по даній справі, яке при-
значено на 28 березня 2019 року об 11.00 годині ви-
кликається обвинувачений Семергей Володимир Іва-
нович, 04.10.1963 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації: вулиця Гастрономічна, 13/7, м. До-
нецьк Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
15 годину 00 хвилин 19 березня 2019 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500,  

м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинувачен-

ням Кувшинова Євгена Юрійовича за обвинуваченням у вчиненні кримінального прова-

дження, яке відбудеться 29.03.2019 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою (87500,  

м. Маріуполь, пр. Металургів, 31).

Суддя О. Г. Васильченко

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинува-
ченням Костюченко Світлани Вікторівни, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, яка викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, що відбудеться 25.03.2019 року о 13.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 18, 26. 

Суддя O. Л. Соловйов

Я, Голубчик Андрій Юрійович,  
розшукую спадкоємців Голубчика Юрія 

Костянтиновича, 1953 р.н.,  
який помер 13.11.2018 р. Спадкоємців 

прошу з’явитися до нотаріуса  
за адресою: м. Харків,  

вул. Василя Мельникова, 2.

Інформація про бюджет  
за бюджетними програмами

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України є голо-

вним розпорядником бюджетних коштів за наступними бюджетними програмами:
- КПКВК 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та мате-

ріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» 
Мета бюджетної програми: 
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та 

інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.
- КПКВК 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр»      
Мета бюджетної програми: 
Всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, цен-

тральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем державотворення і жит-
тя суспільства. 

- КПКВК 0411130 «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативно-
го реагування органів виконавчої влади» 

Мета бюджетної програми:  
Забезпечення оперативного реагування центральних та місцевих органів виконавчої 

влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на урядову «гарячу лінію» 
за допомогою засобів телефонного зв’язку, через веб-сайт Урядового контактного центру 
та Єдиний веб-портал органів виконавчої влади. 

- КПКВК 0411150 «Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивіль-
ними повітряними суднами Національним бюро»

Мета бюджетної програми:  
Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суд-

нами.
- КПКВК 0411160 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій»
Мета бюджетної програми: 
Забезпечення надання фінансової підтримки, грантів, іншого виду фінансування, з ме-

тою розвитку та стимулювання інноваційної діяльності в Україні для комерціалізації резуль-
татів науково-технічних розробок і випуску на ринок нових або вдосконалених технологій, 
товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру.

- КПКВК 0411170 «Створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвес-
тицій» 

Мета бюджетної програми:
Створити державну установу «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» та забезпечи-

ти її функціонування. 
- КПКВК 0411190 «Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні» 
Мета бюджетної програми:     
Забезпечення розвитку неформальної освіти та підтримка розвитку лідерства в Україні.
- КПКВК 0411200 «Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпе-

чення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій»
Мета бюджетної програми: 
Забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів ви-

конавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної держав-
ної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

- КПКВК 0411210 «Розвиток інформаційних систем та ІТ інфраструктури Секретаріату 
Кабінету Міністрів України» 

Мета бюджетної програми: 
Підвищення якості управлінських рішень, що приймаються Кабінетом Міністрів України, 

за рахунок розширення можливостей інформаційного забезпечення та аналітичних скла-
дових інформаційних систем Секретаріату Кабінету Міністрів України.

- КПКВК 0416010 «Керівництво та управління у сфері електронного урядування»
Мета бюджетної програми:  
Формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів.
- КПКВК 0416030 «Електронне урядування та Національна програма інформатизації»
Мета бюджетної програми:  
Створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між со-

бою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. 

- КПКВК 0417010 «Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням  
бюджетних коштів» 

Мета бюджетної програми: 
Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку 

ефективного, законного, цільового, раціонального, результативного використання та збе-
реження фінансових (матеріальних) ресурсів держави, необоротних та інших активів, до-
сягнення росту економії бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, усунення 
виявлених порушень, недоліків і запобігання їм надалі в процесі їх діяльності, підвищення 
відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності.

- КПКВК 0417020 «Впровадження системи електронного документообігу в Державній 
аудиторській службі» 

Мета бюджетної програми:      
Забезпечення технології оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів Держаудитслужби. 

 (тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків  

та кредитування бюджету / код економічної 
класифікації видатків бюджету  
або код кредитування бюджету 

Код функціональної  
класифікації видатків  

та кредитування бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією  
видатків та кредитування бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
план на 2018 рік  
з урахуванням  
внесених змін 

касове виконання 
за 2018 рік 

план на 2018 рік  
з урахуванням  
внесених змін 

касове виконання 
за 2018 рік 

план на 2018 рік  
з урахуванням  
внесених змін 

касове  
виконання  
за 2018 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: 2 060 673,900 1 782 318,067 63 366,779 60 114,619 2 124 040,679 1 842 432,686

в т. ч. за бюджетними програмами 

411010 111
Обслуговування та організаційне, інформаційно- 
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  

діяльності Кабінету Міністрів України
825 087,200 589 000,773 16 490,982 13 270,162 841 578,182 602 270,935

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 655 673,500 430 514,921 993,591 993,591 656 667,091 431 508,512

Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 118 453,900 108 196,352 8 163,400 6 125,103 126 617,300 114 321,455
Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 50 959,800 50 289,500 7 333,991 6 151,468 58 293,791 56 440,968

411070 830 Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» 18 016,000 15 497,048 18 016,000 15 497,048
у тому числі за відповідальними виконавцями:

Державне підприємство редакція газети «Урядовий кур’єр» 18 016,000 15 497,048 18 016,000 15 497,048

411130 133 Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечен-
ня оперативного реагування органів виконавчої влади 52 954,600 51 883,539 52 954,600 51 883,539

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна установа «Урядовий контактний центр» 52 954,600 51 883,539 52 954,600 51 883,539

411150 454
Забезпечення розслідування авіаційних подій  

та інцидентів з цивільними повітряними суднами  
Національним бюро

18 662,500 17 832,483 18 662,500 17 832,483

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами 18 662,500 17 832,483 18 662,500 17 832,483

411160 150 Забезпечення функціонування Фонду розвитку  
інновацій 350 000,000 345 117,000 350 000,000 345 117,000

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 350 000,000 345 117,000 350 000,000 345 117,000

411170 490 Створення та функціонування офісу із залучення  
та підтримки інвестицій 50 000,000 30 310,493 50 000,000 30 310,493

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 50 000,000 30 310,493 50 000,000 30 310,493

411190 990 Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні 15 000,000 6 119,840 15 000,000 6 119,840
у тому числі за відповідальними виконавцями:

Громадська організація «Українська академія лідерства» 15 000,000 6 119,840 15 000,000 6 119,840

411200 150
Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне  
та інше забезпечення діяльності Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій
600,000 21,806 600,000 21,806

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 600,000 21,806 600,000 21,806

411210 470 Розвиток інформаційних систем та ІТ інфраструктури 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 27 850,000 27 267,821 27 850,000 27 267,821

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 27 850,000 27 267,821 27 850,000 27 267,821

416010 470 Керівництво та управління у сфері електронного  
урядування 35 704,100 33 166,767 35 704,100 33 166,767

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державне агентство з питань електронного урядування України 35 704,100 33 166,767 35 704,100 33 166,767

416030 470 Електронне урядування та Національна програма  
інформатизації 52 201,200 51 709,027 41 663,423 41 663,423 93 864,623 93 372,450

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державне агентство з питань електронного урядування України 20 201,200 19 729,710 41 663,423 41 663,423 61 864,623 61 393,133

Державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» 32 000,000 31 979,317 32 000,000 31 979,317

417010 112 Керівництво та управління у сфері контролю  
за витрачанням бюджетних коштів 612 598,300 612 391,470 5 212,374 5 181,034 617 810,674 617 572,504

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна аудиторська служба України 612 598,300 612 391,470 5 212,374 5 181,034 617 810,674 617 572,504

417020 470 Впровадження системи електронного документообігу  
в Державній аудиторській службі 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна аудиторська служба України 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000
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оголошення

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

ПрАТ «Будівельна компанія «Укренергобуд» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2019 
року об 11.00 год. за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:
дата — 19 квітня 2019 р.; 
місце проведення — Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3;
час: початок проведення річних Загальних зборів акціонерів — об 11.00 годині;
час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах — 10 год. 30 хв.
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах — 10 год. 55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 19 квітня 2019 р. — 15 квіт-

ня 2019 р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину за 
три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) з фінансової діяльності Товариства в 2018 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 

2018 році. Встановлення порядку виплати дивідендів.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової ре-

дакції Статуту Товариства.
10. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства у 2018 році.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
15. Про обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
16. Про уповноваження Наглядової Ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізійною комісією (Ревізором) 

Товариства та обрання особи, яка буде підписувати договір.
17. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 

одного року з дати прийняття такого рішення.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних За-

гальних зборів а саме: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, кімната 3, у робочі дні — з 09.00 до 18.00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління 
Товариства Білокуров Сергій Федорович. Адреса власного веб-сайту: http://ukrenergobud.wix.com/ukrenergobud. Телефон 
для довідок: (044)287-33-20.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне провадження  
№ 426/1375/16-к відносно Улезька Володимира Івановича, 
01.01.1959 року народження, зареєстрованого за адресою: 
м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Улезька Володими-
ра Івановича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
19 березня 2019 року о 14.00 год. у залі Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючий суддя Скрипник С. М., судді Юрченко С. О., По-
пова О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження 
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни викликає Александрова Олександра Володимировича  
(зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, 
вул. Молодогвардійська, 12/57) як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/9895/18 за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні стосовно 
Александрова Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 19 березня 2019 року о 10.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О. Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Коротенка Романа Івановича (зареєстрований: Лу-
ганська область, м. Луганськ, кв-л 50-річчя Жовтня, 41/16) 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/8743/16-к за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Коротенка Романа Івановича за  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбу-
деться 19 березня 2019 року о 10.10 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка B. О., Осіпенко Л. M.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження 
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни викликає Віхтаря Валерія Михайловича (зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбин-
ського, 19а/181) як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Валерія 
Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 березня 2019 
року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

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: F11GL40732, F11GL41425
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса  
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

04.04.2019

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/ 
41800-asset-sell-id-192009, 
41798-asset-sell-id-192002

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Садовиченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 
р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Харків, 
вул. Метробудівників, 5,  кв. 104), у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК Укра-
їни в підготовче судове засідання, яке відбудеться 
18 березня 2019 року о 12 год. 30 хв. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий,  
буд. 4, каб. № 404, під головуванням судді Бортниць-
кої В. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни викликає Козлова Максима Вадимовича (зареєстрова-
ний: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Ленінського Комсо-
молу, 4/125) як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/9773/18 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Козлова Максима Ва-
димовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 березня 2019 ро-
ку о 10.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгенови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно БЄЛА-
ВЄНЦЕВА Олега Євгеновича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4  
ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України та повідомляє, що судовий розгляд справи від-
будеться 18.03.2019 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. 
Київ, вул. Жилянська, 142 (зал № 3).

А також повідомляє, що справа знаходиться на ста-
дії судових дебатів, та роз’яснює право останнього сло-
ва обвинуваченого.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження 
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
викликає Мірошниченка Дениса Миколайовича (зареєстро-
ваний: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Печерська, 6) як 
обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/8595/17 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайови-
ча за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 18 
березня 2019 року о 10.20 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни викликає Бородіна Сергія Олексійовича (зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Степний, 
1/149) як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/14/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Бородіна Сергія Олексійо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 
18 березня 2019 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Половинка В. О., Юрченко С. О.

Софіївсько-Борщагівська сільська рада Києво-
Святошинського району Київської області оголошує 
збір зауважень і пропозицій громадськості щодо 
«Заяви про визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки детального плану території будівель тор-
гівлі по вулиці Яблуневій в с. Софіївська Борщагів-
ка Києво-Святошинського району Київської області».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України №333-р від 01.04.2014 р. в даний час за рі-
шенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
розробляється Схема планування території будівель 
торгівлі по вулиці Яблуневій в с. Софіївська Борща-
гівка. Виконавцем є Товариство з Обмеженою Відпо-
відальністю «Український науково-проектний інсти-
тут цивільного будівництва». 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», Софіївсько-Борщагівської сіль-
ська рада оголошує збір зауважень і пропозицій 
громадськості щодо «Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки детального плану те-
риторії будівель торгівлі по вулиці Яблуневій в с. Со-
фіївська Борщагівка Києво-Святошинського райо-
ну Київської області».  Ознайомитись з текстом за-
яви можливо за посиланням — вказати посилан-
ня на сайт — http://www.sb-rada.gov.ua/info/news-
sela/184-2019-03-01-11-51-43.html.

Орган, до якого подаються зауваження і пропози-
ції, — Софіївсько-Борщагівська сільська рада Киє-
во-Святошинського району Київської області (пров. 
Шкільний, 5, с. Софіївська Борщагівка Києво-Свято-
шинського району Київської області, 08131).

Пропозиції приймаються протягом 15 діб з дня 
розміщення на офіційному сайті громади оголошен-
ня про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території будівель торгівлі 
по вулиці Яблуневій в с. Софіївська Борщагівка Киє-
во-Святошинського району Київської області (відпо-
відно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про страте-
гічну екологічну оцінку»).

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/14355/16-к сто-
совно Яцуненка Ігоря Анатолійовича, 24.03.1962 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Яцуненко І. А. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, кв-л Дружби, 3/74.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Яцуненка І.А. в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 20 березня 2019 року о 12 год. 00 хв. у за-
лі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половин-
ки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
У провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 4261/12966/17 стосов-
но Луганського Олександра Сергійовича, 01.12.1983 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Луганський О. С. зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Учбова, буд. 22-а,  
кв. 71.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає Луганського О. С. у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21 березня 2019 року о 12 год. 
00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрип-
ника С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області судді Юрченко С. О. знаходиться 
кримінальне провадження № 426/17404/16-к стосов-
но Кошкалди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Кошкалда Н. Б. зареєстрована за 
адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14-Б.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Кошкалду Н.Б. у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 березня 2019 року о 12 год. 
00 хв. у залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Юрченко С. О., суддів Скрип-
ника С. М., Попової О. М.

В провадженні Попаснянського районного су-
ду Луганської області перебуває кримінальне про-
вадження №423/3812/16-к, внесене до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань стосовно Балацько-
го Олександра Миколайовича, 06.01.1959 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ч. 1  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Балацький Олександр Миколайо-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Садова, 4.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Попас-
нянський районний суд Луганської області викликає 
Балацького Олександра Миколайовича в судове за-
сідання, що відбудеться 20 березня 2019 року об 11 
год. 00 хв. у залі судових засідань Попаснянського 
районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомленою з його зміс-
том.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайовича  
(к/п № 12012000000000029) у кримінальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209,  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 18 березня 2019 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.

У разі неявки потерпілого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д. П. за ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 20 березня 2019 
року о 09.00 год. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, каб. 702.

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

Суддя Т. В. Левицька
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +4 +9 Черкаська -1 -6 +4 +9
Житомирська -1 -6 +4 +9 Кіровоградська -1 -6 +4 +9
Чернігівська -1 -6 +3 +8 Полтавська -1 -6 +3 +8
Сумська -1 -6 +2 +7 Дніпропетровська 0 -5 +4 +9
Закарпатська -1 -6 +4 +9 Одеська 2 -3 +6 +11
Рівненська -1 -6 +4 +9 Миколаївська 0 -5 +5 +10
Львівська -1 -6 +5 +10 Херсонська +2 -3 +5 +10
Івано-Франківська -1 -6 +4 +9 Запорізька +2 -3 +4 +9
Волинська 0 -5 +4 +9 Харківська 0 -5 +3 +8
Хмельницька -1 -6 +4 +9 Донецька 0 -5 +3 +8
Чернівецька -2 -7 +6 +11 Луганська 0 -5 +2 +7
Тернопільська -1 -6 +4 +9 Крим -1 +4 +4 +9
Вінницька -1 -6 +5 +10 Київ -1 -3 +5 +7

Укргiдрометцентр

Весь березень 
харків’яни 
присвячують жінкам

Володимир ГАЛАУР,  
 «Урядовий кур’єр»

РАЗОМ ІЗ СПІЛЬНОТОЮ. Харківський центр гендерної 
культури в березні проводить місяць жіночої історії. Жите-
лі міста приєднаються до міжнародної ініціативи втретє. Мі-
сяць жіночої історії проводять у багатьох країнах, щоб під-
креслити роль жінок в історії людства. Ініціатива приуроче-
на до Міжнародного дня боротьби за права жінок. Мета ак-
ції — привернути увагу громадськості до історичного мину-
лого, в якому жінки боролися за свої права.

Команда центру гендерної культури підготувала різні те-
матичні заходи, серед яких презентація проекту та воркшоп 
для вчительства «365 жіночих історій Харкова», арт-проект 
«Фотосалон Олімпії де Гуж», зустрічі у Клубі активних жінок 
GoWomen, тренінг для молоді «Жіноча історія: професії май-
бутнього», фотовиставка «Жінки свідчать», творча зустріч 
дитячого майданчика «Жіночі сторінки сімейного фотоаль-
бому» та інші пізнавальні цікавинки.

Жінки-митці 
запрошують

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Упродовж березня в Сумському художньому 
салоні триватиме виставка «Жінки-митці», яка щойно від-
крилася. 28 майстринь презентували майже 40 робіт — кар-
тини, скульптури, кераміку тощо, які втілюють жіночий по-
гляд на світ, природу, буденність і святковість. 

за словами голови Сумської обласної організації Націо-
нальної спілки художників України Івана Гапоченка, участь у 
вернісажі беруть не тільки професійні митці, а й ті, для ко-
го мистецтво стало захопленням, якому вони віддають віль-
ний час.

Тарасове слово надихає українців 
Микола ШОТ,  

«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Урочисто 
численними заходами від-
значили 205-річчя із дня на-
родження Тараса Шевчен-
ка Львівщина й Тернопілля. 
Представники влади і гро-
мадськості поклали квіти 
до підніжжя пам’ятників Ве-
ликому Кобзареві. У Львові 
присутніх привітав перший 
віце-прем’єр-міністр Степан 
Кубів. Біля пам’ятника Тара-
сові Шевченку заграли враз 
кількасот бандуристів, вста-
новивши національний ре-
корд. 407 бандуристів з різ-
них районів Львівщини од-
ночасно виконали Тарасів 
«заповіт» і «Реве та стогне 
Дніпр широкий». Представ-
ник  Національного  реєстру 
рекордів України Павло Го-
рішевський за наймасовіше 
бандурне виконання пісень 
на Шевченкові вірші вручив 
відповідний сертифікат го-
лові Львівської облдержад-
міністрації Олегові Синютці. 

Пісні й вірші Кобзаря зву-
чали і біля пам’ятника в Тер-
нополі. Актори Тернопіль-
ського академічного драм-
театру, названого ім’ям ве-
ликого поета,   зіграли сцену 
повернення Тараса в Украї-
ну після тривалих років ро-
сійської солдатчини, за-
слання, поневірянь. У бага-

тьох учасників урочистостей 
забриніли сльози. Тернопо-
ляни могли ознайомитися 
з першим і наступними ви-
даннями «Кобзаря». Колек-

цію представили працівники 
Борщівського краєзнавчого 
музею. зібрання налічує по-
над 200 томів, що побачили 
світ у різні роки.

Крізь століття в борні й 
у світлі дні лине вагоме та 
віще Тарасове слово, що 
вчить нас любити Україну, 
твердо стояти в її обороні. 

Сакура на ваших долонях
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

АРТ-РЕЛАКС.  Учасниками се-
мінару-практикуму «Арт-релакс: 
«Сакура на ваших долонях», який 
відбувся на базі Сєверодонецько-
го міського центру еколого-натура-
лістичної творчості учнівської мо-
лоді, стали методисти, керівники 
гуртків, заступники директорів та 
культ організатори закладів поза-
шкільної освіти. за відгуками гос-
тей, найбільше зацікавила прак-
тична частина семінару, в якій пе-
дагоги відвідали теплицю, де стали 
учасниками екологічного квесту. 
Було організовано майстер-клас 
із виготовлення японської шоко-
ладниці та оздоблення для неї  — 
паперових квітів сакури. Японська 
чайна церемонія стала цікавим до-
свідом знайомства з культурою й 
традиціями народу Японії.
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Біля пам’ятника Т. Шевченкові в Тернополі актори академічного драмтеатру зіграли 
сцену повернення Тараса в Україну після тривалих років російської солдатчини, 
заслання, поневірянь

Сєверодонецький Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  
 провів арт-релакс

На Херсонщині створюють заповідник
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТКА СКІФІВ. На 
Херсонщині створюють за-
повідник «Амадока» на міс-
ці одного з перших на тери-
торії України державних утво-
рень епохи античності. План 
створення заповідника обго-
ворювали на розширеному 
засіданні колегії департамен-
ту культури, туризму і курор-
тів Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації, про що 

повідомила директор депар-
таменту Світлана Думинська. 

«Почалась активна робота. 
Усі розуміють, що створення 
«Амадоки» сприятиме поліп-
шенню соціально-економічно-
го стану Бериславського ра-
йону та Херсонської облас-
ті загалом, створенню прива-
бливого інвестиційного кліма-
ту, збільшенню туристських 
потоків», — зазначила С. Ду-
минська. 

Стародавнє городище, роз-
ташоване на цих землях, ко-

лись було центром Нижньо-
дніпровського пізньоскіфсь-
кого царства — державного 
утворення, створеного на пів-
дні України не сторонніми ан-
тичними греками, а місцевим 
населенням. за словами на-
чальника обласної інспекції 
з охорони пам’яток історії та 
культури Івана Солоницького, 
цей комплекс — єдина повніс-
тю збережена пам’ятка піз-
ньоскіфської культури на те-
риторії області. Він підкрес-
лив, що городище слід ре-

тельно дослідити та музеєфі-
кувати, після чого створити 
музей просто неба. 

Херсонська обласна інспек-
ція з охорони пам’яток історії 
та культури спільно з Інсти-
тутом археології Національ-
ної академії наук України що-
річно організовують на цьому 
об’єкті археологічні розкоп-
ки. Археологи готові не ли-
ше проводити тут екскурсії, а 
й надати змогу школярам об-
ласті взяти участь в археоло-
гічних розкопках.
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