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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Закон про мову має 
бути ухвалено. І нам 

ніхто не перешкодить 
— ні Кремль, ні його 

представники в Україні 
чи в українському 

парламенті».

Bayraktar TB2 
посилюють військо

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Випробування ударного безпілотного 
літального апарата Bayraktar TB2 турецького виробництва відбули-
ся вчора на Хмельниччині. Це транслювали у прямому ефірі на сто-
рінці Президента Петра Порошенка у Facebook. Апарати буде по-
ставлено передусім на озброєння в підрозділи сил спецоперацій, 
десантників, моторизованих військ, про що глава держави оголо-
сив після успішних випробувань ударних дронів. Відбулося це за-
вдяки системі лазерного наведення, що зумовило високу точність 
нової зброї. 

«Ви бачите камеру, яка працює на БПЛА, бачите точність влу-
чання. На сьогодні з’явилися нові можливості й у сил спецпризна-
чення — сил спецоперації ЗСУ, десантників, інших частин, зокре-
ма моторизованих, які матимуть на озброєнні ці комплекси», — ци-
тує УНІАН слова Президента. 

Отримання Україною ударних безпілотників Bayraktar TB2 бу-
де великим внеском у зміцнення обороноздатності держави. Під 
час робочої поїздки Хмельниччиною Президент анонсував переда-
чу Збройним силам нових зразків військової техніки та озброєння.

23 000
зразків озброєння та військової техніки 

отримало наше військо від початку 
російської агресії проти України

ТЮРЕМНИЙ РЕЖИМ. У Європарламенті продемонстрували 
документальний фільм про долі українців, яких російський  
суд незаконно кинув за ґрати

Кремль лякають санкції 
та міжнародний розголос  
про його злочини

Голова Верховної Ради про історичний обов’язок  
цього парламентського скликання перед народом
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Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 
телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією,  
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Залізничний вокзал 
станції Миколаїв може 
стати першим, який 
передадуть у концесію 
приватним компаніям

ІНФРАСТРУКТУРА 

Кабмін — не трибуна для агітації
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прізвище майбутнього очільника Нафтогазу  
не принципове, важливе виконання обов’язків

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд готовий підписати но-
вий контракт із чинним ме-

неджментом НАК «Нафтогаз 
України», але на певних умо-
вах. Термін контракту стано-

витиме рік, а невиконання ви-
значених новим контрактом за-
вдань буде приводом для його 
розірвання. Таку позицію опри-
люднив Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман. 

«Ми чітко ставимо низку по-
зицій. Маємо врешті провес-

ти справжню реформу Нафто-
газу, яка дасть змогу отримати 
відокремленого оператора ГТС, 
сертифікованого за принципа-
ми й законодавством ЄС. Ідеть-
ся про зростання видобутку га-
зу. На жаль, за останні п’ять ро-
ків менеджмент не вжив необ-

хідних заходів для досягнен-
ня цього, — сказав Володимир 
Гройсман. — Ми поставили ви-
моги перед наглядовою радою. 
Завдання — забезпечити функ-
ціонування ГТС і продовжен-
ня транзиту, досягти цілей ви-
добутку 18 мільярдів кубів що-

року. Також не йдеться про за-
хмарні зарплати».

15 березня Прем’єр провів 
перемовини з наглядовою ра-
дою і почув розумні думки, що 
всі визначені урядом па-
раметри слід врахувати в 
контракті. 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серп-

ня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 
135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України виклика-
ється Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області для участі в статусі обвинуваченої в підготов-
чому судовому засіданні кримінального проваджен-
ня № 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року 
за обвинуваченням Каракай Ольги Вікторівни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться в залі су-
дових засідань приміщення суду за адресою: Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 3 квітня 2019 
року о 10 год. 30 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 Н. М. Погрібна

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/3258/18 за обвинуваченням Се-
менової Тетяни Вікторівни, 22 жовтня 1983 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 10 квітня 2018 
року розгляд кримінального провадження за обви-
нуваченням Семенової Тетяни Вікторівни здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження 
(in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вік-
торівну в судове засідання на 2 квітня 2019 року о 10 
годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 
19.02.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, Красноармійський район, с. Воздви-
женка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 02.04.2019 року о 09.00 год., до Якимівсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька  
область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25,  
тел. (06131)6-13-20) для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Яценка Дмитра Сергійовича, 
27.09.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Проле-
тарська, 34, кв. 109), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 04.04.2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Прокуратура Запорізької області викликає Анісімова Євгена Олександровича, 25.04.1975 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ясельна/Снайперська, 23/48, як  
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3  
ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України та його за-
хисників Федура А. А., Гончара Д. В., Балика П. О., Кадуліну І. С. та Ігнатова З. М. для виконання ви-
мог ст. 293 КПК України, а саме: надання копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування по кримінальному провадженню № 12014080000000242, від 25.07.2014, на 18 
год. 00 хв. 29.03.2019 р. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29-А. Прокурор Вєтров Дми-
тро Валерійович.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-а, викликає на 12.04.2019 року об 11.00 год. відповідача Синегубова Павла у спра-
ві № 761/42462/18, провадження № 2/761/2878/2019, за позовом Приймачук С. П. до 
Синегубова Павла про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа розглядатиметь-
ся в його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Розшукуються спадкоємці ЛИЗОГУБ- 
САЛІЄНКО ТАМАРИ МИХАЙЛІВНИ,  
яка померла 27 серпня 2018 року.  

Звертатися протягом місяця з дня публі-
кації оголошення за адресою: 61121,  

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, 
кв. 219; тел. (057) 364-45-96,  

нотаріус Харченко Л. Л.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 19 березня  

2019 року «Про застосування, скасування  
та внесення змін до персональних 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 берез-

ня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

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

м. Київ
19 березня 2019 року
№82/2019

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 19 березня 2019 року 
№ 82/2019

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України

від 19 березня 2019 року
Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і 

оборони України ВИРІШИЛА:
1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до пер-

сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), вне-
сені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним бан-
ком України.

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 
(санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національ-

ним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональ-
них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбаче-
них пунктом 2 цього рішення.

4. У додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квіт-
ня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15 
травня 2017 року № 133, позицію 1140 виключити.

5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року 
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеному в дію Указом Президента України 
від 21 червня 2018 року № 176:

1) у додатку 1:
позиції 59, 437 та 510 виключити;
позицію 858 викласти у редакції, що додається (додаток 3);
2) у додатку 2:
позиції 163, 164, 165, 185, 224, 226, 227 та 721 виключити;
позиції 287 та 431 викласти у редакції, що додається (додаток 4).
6. Службі безпеки України завершити перевірку наявності у діяльності юридичних 

осіб, зазначених у додатку 1 до Постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 
року № 2589-VІІІ «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», підстав для засто-
сування санкцій згідно з частиною другою статті 1, статтею 3 Закону України «Про 
санкції», зокрема здійснення терористичної діяльності.

7. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи 
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запрова-
дження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних об-
межувальних заходів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 228 
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання  
субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення природоохоронних 
заходів на об’єктах комунальної власності
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної влас-
ності, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 20 березня 2019 р. № 228
ПОРЯДОК ТА УМОВИ  

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності

1.  Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах ко-
мунальної власності (далі — субвенція).

2.  Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінприроди.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями від-
повідної місцевої ради про такі бюджети згідно із законодавством.

3.  Субвенція надається з метою забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища, поліпшення стану навколишнього природного середовища та створен-
ня відповідних умов для цього, що дасть можливість здійснити природоохоронні за-
ходи на об’єктах комунальної власності, і спрямовується відповідно до напрямів, пе-
редбачених переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 
(ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), на:

охорону і раціональне використання водних ресурсів;
охорону атмосферного повітря;
охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів;
охорону і раціональне використання ресурсів тваринного світу (крім будівництва 

та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин);
раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
4.  Умовами надання субвенції є:
співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 10 відсотків загаль-

ної кошторисної вартості природоохоронного заходу, залучення на ці цілі інших дже-
рел, не заборонених законодавством;

фінансування природоохоронних заходів, передбачених програмами з охорони 
навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у 
році, на який пропонується включити захід.

У разі здійснення заходів з будівництва/реконструкції першочергово спрямову-
ються кошти на об’єкти з високим ступенем будівельної готовності;

наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх дер-
жавної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і про-
ведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

5.  Для отримання субвенції місцеві органи виконавчої влади/виконавчі органи 
сільських, селищних, міських рад подають до Мінприроди такі документи:

заявку на здійснення природоохоронних заходів (за формою, наведеною у до-
датку);

рішення місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування 
про включення запропонованих природоохоронних заходів до програми з охорони 
навколишнього природного середовища з обсягами фінансування за джерелами та у 
році, на який пропонується включити захід;

зведений кошторисний розрахунок на загальну кошторисну вартість;
експертний звіт проекту будівництва чи реконструкції (для заходів з будівництва/

реконструкції).
Заявки на здійснення природоохоронних заходів приймаються до 1 травня по-

точного року.
Розгляд заявок здійснюється робочою групою. Положення про робочу групу та її 

склад затверджується наказом міністра.
6. У призначенні субвенції може бути відмовлено в разі, коли подані документи не 

відповідають вимогам, визначеним у пунктах 3, 4 і 5 цих Порядку та умов.
7.  Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами за поданням Мінпри-

роди затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Вер-
ховної Ради України з питань бюджету.

8.  Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про 
Державний бюджет України на відповідний рік.

9.  Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітально-
го будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капі-
тального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Поряд-
ку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міні-
стрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати това-
рів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Проектна документація для об’єктів будівництва/реконструкції готується від-
повідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх екс-
пертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. 
№ 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Поряд-
ку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бю-
джетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кре-
дитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 
17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом по-
рядку.

12. Казначейство:
перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до 

Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 
2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслугову-
вання державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 
грудня 2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 15 числа Мінприроди та Мінфін про перераховані за по-
передній місяць обсяги субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів за 
об’єктами (заходами).

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, 
облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з вико-
ристанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством по-
рядку.

14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 15 числа Мінприроди звіт про 
використання бюджетних коштів за встановленою ним формою.

15. Мінприроди подає до 25 лютого року, що настає за звітним періодом, Мінфіну 
інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання ко-
штів субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійсню-
ються в установленому законодавством порядку.

Додаток 
до Порядку та умов  

ЗАЯВКА 
на здійснення природоохоронних заходів за рахунок субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення  
природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності

1. Замовник природоохоронного заходу __________________________________
                                                                              (найменування підприємства,

______________________________________________________________________
установи, організації, адреса, телефон відповідальної особи)

2. Найменування природоохоронного заходу, який пропонується включити до фі-
нансування ____________________________________________________________

3. Місцезнаходження об’єкта, на якому планується здійснити природоохоронний 
захід __________________________________________________________________

4. Короткий аналіз природоохоронного заходу (мета та доцільність здійснення 
природоохоронного заходу) _______________________________________________
______________________________________________________________________

5. Відповідність природоохоронного заходу переліку видів діяльності, що нале-
жать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (зазначається пункт переліку) _____________
______________________________________________________________________

6. Нормативно-правовий акт, відповідно до якого визначається потреба у фінан-
суванні природоохоронного заходу _________________________________________

7. Загальна вартість природоохоронного заходу (згідно з експертним звітом що-
до розгляду проектної документації у разі здійснення капітальних видатків) ______ 
тис. гривень.

Обсяг використаних коштів за попередні роки ________ тис. гривень.

Джерело фінансування

Обсяги фінансування,  
тис. гривень

планові  
на _____ рік

прогноз на два наступних 
за плановим роки

Субвенція з державного  
бюджету місцевим бюджетам 
Співфінансування заходу  
з місцевого бюджету
Співфінансування заходу  
за рахунок інших джерел
Усього

8. Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту 
(результативні показники) ________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Строк реалізації природоохоронного заходу (дата його початку, закінчення та 
тривалість згідно з проектом) _____________________________________________

10. Орієнтовний кошторис витрат на рік, у якому планується здійснити захід 
Зміст витрат та  
етапи реалізації

Вартість 
(тис. гривень) КЕКВ

За рахунок коштів державного бюджету
______
Разом

За рахунок коштів місцевого бюджету
______
Разом

Інші джерела фінансування
______
Разом
Усього за джерелами фінансування 

Керівник                          ___________________              ___________________
                                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище)
  
Головний бухгалтер     ___________________              ___________________
                                                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище)
  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 229 
Київ

Про внесення змін до Порядку  
призначення і виплати стипендій

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести до  Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіально-
го забезпечення» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, 
ст. 151, № 12, ст. 341; 2018 р., № 86, ст. 2839; 2019 р., № 16, ст. 549), зміни, що до-
даються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 3 лис-
топада 2018 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2019 р. № 229
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку призначення і виплати стипендій
1. В абзаці другому пункту 5 слова «та асистентам-стажистам» замінити словами 

«, асистентам-стажистам та аспірантам». 
2. В абзаці першому пункту 8 слова «і асистентам-стажистам» замінити словами 

«, асистентам-стажистам та аспірантам».
3. В абзаці другому пункту 19 слова «і асистентів-стажистів» замінити словами  

«, асистентів-стажистів та аспірантів».
4. У тексті Порядку слово «асистент-стажист» в усіх відмінках і формах числа за-

мінити словами «асистент-стажист, аспірант» у відповідному відмінку і числі.
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оголошення

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

Ліквідатор ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» Томчук М. Ю. оголошує конкурс 
для виявлення організатора аукціону з продажу майна банкрута — цінних паперів.

1. Інформація про боржника:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ», іденти-

фікаційний код 33638482, 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, б. 160, приватна фор-
ма власності. Процедура банкрутства та номер справи: визнано банкрутом, справа  
№ 908/3540/16.

2. Замовник аукціону: Ліквідатор ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» Томчук 
Максим Юрійович.

3. Характеристика та склад майна ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ»:
акції, іменні прості, бездокументарні ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (код 32244833) в 

кількості 6605106 шт. (1,7382% статутного фонду). 
Початкова вартість пакета цінних паперів 105 500 000,00 грн (сто п’ять мільйонів 

п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).
4. Вимоги до кандидатури організатора аукціону:
– наявність права здійснювати продаж майна — цінних паперів шляхом проведен-

ня аукціону;
– наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
– наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна (цінних па-

перів) боржника шляхом проведення аукціону;
– організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, 

кредиторів та замовника аукціону;
– запропонована ним сума винагороди є найменшою.
5. Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповід-

ність встановленим вимогам, — десять днів з дати розміщення оголошення.
6. Заяви претендентів та відповідні документи подаються за поштовою адресою: 

01010, м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, буд. 4.
7. Претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, на-

веденими в оголошенні, такі документи:
– заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування/прізвище 

та по батькові; код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та 
повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку 
в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/міс-
це проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку, прізвище, ім’я та по батько-
ві та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про се-
рію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це 
відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, 
яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особа-
ми і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати дого-
вори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону, інформацію 
про технічні можливості забезпечення організації аукціону; 

– засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), 
відповідно до яких заявник має право проводити аукціон; 

– довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік прове-
дених аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів; 

– цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукці-
ону. 

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Дрижен-
ка Артема Юрійовича за обвинуваченням у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 
КК України, який викликається для участі в розгляді криміналь-
ного провадження, що відбудеться 04.04.2019 року о 09.30 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 
(каб. 19/25).

Суддя О. Г. Васильченко

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

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Одеська обл.,  
м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 01.04.2019 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Пилипен-
ка Анатолія Миколайовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який виклика-
ється для участі в розгляді кримінального провадження, що від-
будеться 04.04.2019 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 19/25).

Суддя О. Г. Васильченко

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ 

прийняла розпорядження від 07.02.2019 №60/14-рп/к 

про початок розгляду справи №14/60/14-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» (40955753) 

порушення ЗЕК, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції».

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22014000000000496 від 28 жовтня 2014 року відносно 
Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича в 
судове засідання на 4 квітня 2019 року о 16 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ 

прийняла розпорядження від 07.02.2019 №60/13-рп/к 

про початок розгляду справи №13/60/13-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «Професійна Інжинірингова 

Компанія» (37101593) порушення ЗЕК, передбаченого 

п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

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

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який народився 20 
липня 1970 року, проживає за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 
3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, який народив-
ся 27 січня 1989 року, проживає за адресою: м. Одеса, просп. Ака-
деміка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 
01.04.2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ 

прийняла розпорядження від 29.01.2019 №60/2-рп/к 

про початок розгляду справи № 2/60/2-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «ТД «БЕРИСЛАВ ЗБУТ» (39121022) 

та ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (39118200) порушення ЗЕК, 

передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ

«Про захист економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/102/2019; справа № 127/7005/17 
за обвинуваченням Мельника Романа Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Мельника Рома-
на Володимировича, 1 серпня 1974 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європей-
ська, буд. 65, кв. 58, у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 3 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки По-
лісів ОСЦПВВНТЗ: Серія АМ №№ 0560099; 1332341; 1606043; 
1606060; 2345193; 2345211; 2364294; 2364344-2364347; 
3792313; 4487034; 4487113; 4487142; 5314492; 5137933; 
5121160; 8193093; 3788336; 3788431; 3788331; 3788053; 
3788332; 3788424; 3788328; 3788323; 3788271; 3788445; 
3788089; 3788337; 3788444; 3788379; 3788199; 3788287; 
3788446; 3788193; 3788404; 3788190; 3788321; 3788125; 
3788274; 3788245; 3788194; 3788341; 3788273; 3788447; 
3788299; 3788380; 3788330; 3788195; 3788192; 3788340; 
3788425; 3788080; 3788374; 3788209; 3788364; 3788352; 
3788297; 3788243; 3788241; 3788366; 3788363; 3788049; 
3788408; 3788354; 3788198; 3788367; 3788293; 3788344; 
3788401; 3788360; 3788376; 3788251; 3788348; 3788353; 
3788289; 3788202; 3788200; 3788365; 3788203; 3788373; 
3788084; 3788204; 3788410; 3788381; 3788302; 3788375; 
3788372; 3788333; 3788326; 3788357; 3788191; 3788335; 
3788345; 3788443; 3788422; 3788334; 3788347; 3788303; 
3788368; 3788077; 3788062; 3788423; 3788235; 3788351; 
3788400; 3788301; 3788343; 3788339; 3788322; 3788210; 
3788355; 3788225; 3788091; 3788298; 3788244; 3788406; 
3788325; 3788377; 3788403; 3788286; 3788349; 3788359; 
3788338; 3788109; 3788088; 3788207; 3788405; 3788197; 
3788407; 3788409; 3788296; 3788284; 3788358; 3788061; 
3788378; 3788329; 3788421; 3788048; 3788122; 3788242; 
3788300; 0549906; 0549907; 8564186; 8564178; 8572417; 
8584773; 4864557; 5128915; 5125852; 3819040; 4488736; 
8190799; 4488775; 5128321; 5128412; 8586659; 4865817; 
5120600; 5120616; 5120653; 5120656; 5122846; 5122847; 
5289804; 4476064; 4487452; 4500087; 4500088; 4500092; 
4504499; 4507959; 4861097; 4861110; 4861114; 4861118; 
4861120; 4861123; 4865175; 4100894; 4100915; 5125322; 
5125571; 5129125; 5135650; 5135670; 5142132; 5293314; 
5314409;    5314423;    5314438;   5314449;    5314492. 

Повідомлення про ліквідацію 
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ  

«Інвест Гал Буд» 
Ліквідаційна комісія  Пайового венчурного інвести-

ційного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «Інвест Гал Буд» (код за ЄДРІСІ 23300384) (нада-
лі – Фонд) повідомляє, що 15 березня 2019 року За-
гальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (надалі — Товариство) 
(код за ЄДРПОУ 19334672, місцезнаходження: 79066, 
м. Львів, вул. Манастирського, 2а) було прийнято рі-
шення про припинення Фонду шляхом його ліквідації 
(Протокол № 44-19 від 15.03.2019 року; присутні учас-
ники Товариства, які володіють 100% статутного капі-
талу; голосували «за» — 100% присутніх, «проти» — 
немає, «утримались» — немає).

Розрахунки з кредиторами будуть проведені згід-
но з чинним законодавством. Вимоги кредиторів за-
являються шляхом подання відповідної заяви Го-
лові Ліквідаційної комісії Фонду за адресою: 79066,  
м. Львів, вул. Манастирського, 2а, протягом 15 днів 
з моменту публікації цього повідомлення про лікві-
дацію Фонду.

Голова Ліквідаційної комісії Гурський А. М.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Якуба Василя Миколайовича, 17.07.1960 року на-
родження, у судове засідання в кримінальному про-
вадженні № 1-кп/331/96/2019 за обвинуваченням 
Якуба В. М. у скоєнні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК 
України, яке відбудеться 22.04.2019 року о 13 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: місто Запо-
ріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження по кримінальному провадженню від-
носно Бозявкіна В. В., який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, відбудеться 
о 09.30 год. 25 квітня 2019 р. та о 09.30 год. 6 трав-
ня 2019 р. у приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 25 квітня 2019 року 
о 09.30 год. та 6 травня 2019 року о 09.30 год. викли-
кається Бозявкін Василь Васильович.

Суддя Троценко Т. А.

Здолбунівський районний суд Рівненської області викликає як борж-
ника Решетівського Романа Володимировича по справі за заявою при-
ватного виконавця виконавчого округу Сідоренко С. П. про вирішен-
ня питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника на 
12 квітня 2019 року о 12 год. 15 хв. у приміщення суду за адресою:  
м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рівненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без учас-
ті боржника на підставі наявних у ній доказів відповідно до ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя І. М. Мичка

Міргород Валентину Олексіївну, 17.01.1950 року народження, про-

шу звернутися до приватного нотаріуса Харківського міського нотарі-

ального округу Жидєльової А. Ю. за адресою: м. Харків, пр-т Москов-

ський, буд. 96-А, кв. 215, з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 год. 

у зв’язку з відкриттям спадкової справи після смерті Міргорода Віталія 

Анатолійовича.

Диплом магістра з відзнакою 
АН 17328285, спеціальність 

«Державна служба», 
виданий 28.09.2001 року 

Східноукраїнським національним 
університетом 

на ім’я Карасьова Р. П., 
вважати втраченим.

У зв’язку з втратою документів  
на мале/маломірне судно:  
гідроцикл BOMBARDIER  

RECREATIONAL PRODUCTS INC. 
(engine family 5BCXM1.504GS,  4-TEC 
SUPERCHARGED  INTERCOOLED, BRP, 

номер кузова  YDV39214B505,  
реєстраційний  номер УОД 01-51К), 
власник Іванов Віктор Миколайович,  

вважати зазначені документи  
недійсними.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 01.04.2019 року о 

15.30 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10 відбудеться підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000243 за 
обвинуваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Коваленко Андрій Олексі-
йович, 03.06.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Євпаторія, вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Коваль-
чук Л. В., суддів Романчук Р. В., Короля О. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що під головуванням суд-

ді Скуби А. В. 02.04.2019 року об 11 год. 00 хв. буде проводитись підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000079 
відносно Солода Андрія Володимировича, 19.06.1974 р.н., обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення: обвинувачений 
Солод Андрій Володимирович.

Ваша явка до суду обов’язкова. У разі вашої неявки з поважних причин 
просимо повідомити про це суд.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Скуби А. В., 
суддів Просалової О. М., Домарєєва О. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/362/2019 відносно Филиппова С. А. 
та Ісаєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 04.04.2019 року о 12.00 год. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, каб. 610.

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

Суддя В. В. Бугіль
Обвинувачений Желіба Микола Миколайович, 25.06.1986 р.н., заре-

єстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Лені-
на, 12, фактично проживає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кі-
рова, 147а, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 02.04.2019 року о 09.30 годині, до Якимівсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька область, смт Якимів-
ка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-13-20) для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Нестеренко Т. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо-
ва М. М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових роз-
слідувань за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 04.04.2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

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

Суддя Л. Л. Щебуняєва

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 Єго-
ров Сергій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке відбудеться 2 квітня 2019 року о 17.00 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.
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Міський фестиваль зібрав три тисячі школярів
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ. У Він
ниці відбувся міський фести
валь художньої самодіяльної 
творчості учнівської молоді 
«Перлини року—2019». Вихо
ванці 35 шкіл міста предста
вили невеликі концертні про
грами, присвячені 70річчю 

з дня народження славетно
го українського композитора 
і співака Володимира Івасю
ка. Шкільні вокальні, хорео
графічні, інструментальні, те
атральні колективи виконува
ли твори митця і присвячува
ли йому виступи.

У заході взяли участь май
же три тисячі учнів 1—11 кла
сів. За словами організато

рів, найкращі номери уві
йдуть у програму річного 
звітног о концерту закладів 
загально ї середньої та поза
шкільної освіти Вінницької 
місько ї об’єднаної територі
альної громади під час облас
ного фестивалю учнівської та 
педагогічної творчості.

Фестиваль «Перлини ро
ку—2019» входить у план ре

алізації ініціативи ЮНІСЕФ 
«Громада, дружня до дітей та 
молоді», до якої Вінниця при
єдналася торік. Основна ме
та заходу — надати змогу 
юним розвивати й реалізову
вати здібності й таланти. Ор
ганізували фестиваль депар
тамент освіти міської ради та 
міський палац дітей та юна
цтва. 
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Браконьєрів краще видно з літака
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СКОРО НЕРЕСТ! Під час не
ресту риби, який почнеться у 
квітні, всі великі водойми та не
рестовища Полтавщини конт
ролюватимуть з висоти пташи
ного польоту, тобто з кабіни лі
така. Передовсім такий манев
рений літачок знадобиться вод
ній поліції Кременчука. За сло

вами її керівника Олега Сте
шенка, це дасть змогу бачити 
ситуацію на воді, рибалокпо
рушників, а також оперативно 
прийти на допомогу громадя
нам, які потрапили в біду. 

Згідно з Державним реє
стром цивільних повітряних 
суден, літак належить поль
ській компанії, яка спеціалізу
ється на повітряних доставках 
та експедиторстві. 

Виставка «Золото нації» 
приваблює багатогранністю

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. У Харківській 
муніципальній галереї відкри
лася третя частина проек
ту «Золото нації» популярно
го українського художника Ро
мана Мініна. У 2008 році він за
кінчив Харківську академію ди
зайну і мистецтв і вже через рік 
отримав медаль «Талант і по
кликання» Все світнього альян
су «Миротворець». Творчість 
Романа Мініна добре знають з 
багатьох престижних виставок 
і фестивалів. Спільно з Харків
ською муніципальною галере
єю Роман організував фести
валь Street art.

Проект «Золото нації» про
ходить у Харкові вже майже 
місяць. Виставка розділена на 
три частини: монументальний 
живопис, експресивний живо
пис та концептуальна твор
чість. Автор представив екс
понати, які мають стосунок до 
концептуального мистецтва в 
різні періоди його творчості, 
— інсталяції, м’які об’єкти, ві
део та фотоархіви.

У третій частині проект у 
«Золоте руно» експозицію 
наповнюють багато килимів. 
«Всі ці роботи я створював зі 
своєю командою. Представи
ти килими на виставці — до

сить сміливий крок, адже ці 
предмети інтер’єру більше 
пов’язані не з мистецтвом, а з 
домашнім затишком. Але са
ме цим я і хотів показати, що 
наша національна промисло
вість могла б сміливо пере
ймати стиль художників і вті
лювати його в таких виро
бах», — зазначив художник.

За словами керівника Хар
ківської муніципальної галереї 
Тетяни Тумасьян, родзинкою 
виставки є те, що вона постій
но змінюється і доповнюєть
ся. «Якщо відвідувати експо
зицію щодня, то щоразу мож
на побачити щось нове. За 23 
роки мого керівництва галере
єю бачила багато креативних 

виставок. Але у Романа пред
ставлена дуже яскрава, дуже 
незвичайна експозиція, і йо
му за це окрема подяка. Його 
твори й інсталяції такі живі!» 
— говорить Тетяна Тумасьян.

Під час закриття проекту Ро
ман Мінін обіцяє презентувати 
свою нову ідею з організації 
«Посольства художників».

На Сумщині дбають про збереження природи
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Нещодавно рі
шенням Сумської обласної 
ради оголошено об’єктами 
природнозаповідного фонд у 
області п’ять заказників — 
«Краснопільський», «Грузне», 
«Довжик», «Перекопівський», 
«Максимівський» та пам’ятку 

природи Андріяшівський дуб 
Роменського району. Таким 
чином, площа природноза
повідного фонду Сумської об
ласті збільшилася на 423,1463 
гектара. Кожен із гідрологічних 
та ландшафтних заказників 
посвоєму цінний і неповтор
ний, має природоохоронне, ре
креаційне, наукове, пізнаваль
не, екологоосвітнє значення. 

На їхніх територіях ростуть 
рідкісні рослини, гніздяться пта
хи і живуть тварини, занесені 
до Червоної книги України. На
приклад, дуб, що росте побли
зу церкви в Андріяшівці, має 
вік майже 400 років, він оголо
шений ботанічною пам’яткою 
природи. До речі, цими днями 
депутати Сумської міської ра
ди своїм рішенням зарахували 

до природнозаповідного фон
ду древній дуб, що росте по ву
лиці Сергія Табали, 52 Б, і звер
нулися з клопотанням до відпо
відних структур та відомств. В 
обласному центрі він став чет
вертим серед «родичів»: зараз 
під охороною закону перебува
ють заповідні велети по вули
цях Аніщенка, Кондратьєва та 
Петропавлівській. 

Виставка Романа Мініна яскрава і креативна

Сергій Притула вже 27 років 
удосконалює майстерність 
вишивальника

«Якби умів я 
вишивать…»

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. У виставковому залі Кам’янського державно
го історикокультурного заповідника нині має неабиякий успіх 
експозиція вишивки, виконаної чоловічими руками. Спочатку 
нею зацікавилися представниці прекрасної статі, тепер же вір
туозному вмінню і яскравим роботам талановитого майстра з 
Черкас Сергія Притули дивуються і чоловіки. Автор демонструє 
високу майстерність, захо
плення улюбленою справою. 

В експозиції представле
но 30 робіт, і кожну виконано 
професійно, зі знанням спра
ви. Пейзажі, натюрморти, а 
особливо портрети вражають 
кольорами і грою світла й ті
ні, точністю зображення, фак
турністю.

Сергій Притула вже 27 ро
ків удосконалює майстер
ність вишивальника. Дрібни
ми стібками, використовуючи 
сотні кольорів, він гаптує кар
тини, добиваючись у портре
тах фотографічної точності, 
а в пейзажах — виразності. У 
колекції майстра — сотні ро
біт. Не раз виставляв їх у Черкаському музеї Кобзаря, де успіх 
мали вишивані портрети багатьох відомих людей. Тут і Бель
мондо, й Челентано, і, звичайно, Шевченко.

А прищепила йому любов до вишивання бабуся. Нетрадицій
не для чоловіків заняття якось непомітно захопило хлопця. Ко
ли ровесники ганяли м’яча, він сидів над вишивкою. Цікаво бу
ло, що ж із того вийде. Він навіть відому пісню переробив на 
свій лад: «Якби умів я вишивать…» А виходило дедалі краще. 
Спочатку бабуся допомагала, а потім інтернет став у пригоді. 
Поступово освоїв техніку, осягнув гармонію кольорів. Це так 
захоплювало, коли сам, своїми руками можеш вишити те, що 
намалювала уява чи, можливо, бачив уві сні. 

Ось у сонячному промені заграла переливами кольорів зви
чайна квітка, зробившись казковою. Як передати цей подих 
природи? Він знає, як. Недарма його роботами захоплюється 
дедалі більше шанувальників, зокрема й у столиці, де вистав
ляв свої твори.

За допомогою цього літачка водна поліція 
контролюватиме нерестовища риби
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