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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 8 травня 2019 року
USD 2634.0020 EUR 2946.1312 RUB 4.0389 / AU 337494.68 AG 3860.13 PT 225207.17 PD 357960.87

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:
	 «У	нас	є	вагомі	

запобіжники,	що	
унеможливлюють	
розворот	України		

від	курсу	на	ЄС		
та	НАТО».	

Результати	спонукають		
до	продовження	реформ	

НЕЗМІННИЙ ВЕКТОР. Євроінтеграція залишається для 
України пріоритетом, разом із продовженням реформ і сприян-
ням змінам у правовій та судовій системах. У цьому Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман запевнив Комісара ЄС із питань 
європейської політики сусідства та переговорів з розширення 
Йоганнеса Гана. «Ми вважаємо, що 2019-й має стати роком 
установлення гідної правової системи. А далі — продовження 
реформ, навіть у міжвиборчий період, — цитує слова Володи-
мира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ. — Я розумію, що потрібно ро-
бити, і вважаю необхідним консолідувати всі гілки влади задля 
ухвалення потрібних рішень». 

Єврокомісар зазначив, що продовжувати реформи справ-
ді потрібно, адже Європа бачить гідні результати вже здійсне-
них перетворень. Сторони також обговорили питання проти-
стояння російській агресії, продовження санкційної політики та 
надання справедливої оцінки російським проектам на кшталт 
«Північний потік-2». Адже ЄС — найбільший економічний і полі-
тичний партнер України. Його частка в загальному товаро обігу 
України перевищує 42%.

7,01 млрд м3

природного газу видобуто за чотири 
місяці року. Це на 3,6% перевищує 

аналогічний торішній показник 
ПРИМИРЕННЯ. Пам’ять	робить	нас	сильнішими.		
Вона	запорука,	що	в	майбутньому	трагедія	не	повториться

Той, хто захищає 
свою землю,  
завжди перемагає

Віце-прем’єр-міністр про вибір і бажання більшості 
українців бути частиною європейської  
та євроатлантичної спільноти

5 6
МЕДИЧНА РЕФОРМА

Упровадження 
енергоменеджменту 
в ОТГ на Харківщині 
відкриває нові 
можливості для громад

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

На Луганщині оновлений 
фельдшерський пункт 
можуть ліквідувати,  
а людей залишити без 
медичної допомоги 

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

2

3

На газовому ринку випадковостей не буває
ВИКРИТТЯ. Політика	Газпрому	—	частина	масштабної	стратегії,	спрямованої	на	посилення	
залежності	ЄС	від	російського	газу

Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» 

подала до Єврокомісії скаргу 
щодо зловживання російським 
Газпромом своїм домінуючим 
становищем на європейських га-
зових ринках шляхом реалізації 
проекту «Північний потік-2». 

«Північний потік-2» — 
найдов ший у світі підводний 
газогін завдовжки 1230 км. 
Він перебуває у власності та 
управлінні Газпрому. Цей ве-
ликий інвестиційний проект 
вартістю майже 10 мільяр-
дів євро частково фінансуєть-

ся консорціумом європейських 
газових компаній. На думку 
нашої сторони, проект — зло-
вживання на ринку, бо не має 
економічного обґрунтуван-
ня. Зараз у ЄС великий надли-
шок потужностей для імпорту 
російського природного газу, 

а тому він не потребує додат-
кових 55 мільярдів кубометрів 
«Північного потоку-2». Укра-
їнської ГТС разом з іншими 
наявними маршрутами до Єв-
ропи більш ніж достатньо для 
задоволення попиту Євросою-
зу на російський газ.  

І «Північний потік-2» реалізу-
ють, вочевидь, заради витіснен-
ня з ринку наявних трубопрово-
дів, тобто його метою може бу-
ти виключно усунення конку-
ренції, йдеться в заяві де-
партаменту з комунікацій 
НАК «Нафтогаз України».
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оголошення

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

ВИМОГА 
про усунення порушення зобов’язання

10.04.2018 між БОЯРЧУКОВИМ СЕРГІЄМ ГРИГОРОВИЧЕМ (Позикодавець) та РИБКОЮ ГРИГОРІЄМ ГРИ-
ГОРОВИЧЕМ (Позичальник) (06.12.1976 р.н., місце проживання зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. 
230 Стрілкової Дивізії, буд. 33, кв. 28), був укладений договір позики, згідно з п. 2 якого Позикодавець пе-
редав у власність Позичальника грошові кошти в розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів 00 центів США, що 
на момент Договору позики за курсом продажу долара США, встановленого ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» склало еквівалент 13 100 000 (тринадцять мільйонів сто тисяч) гривень 00 коп. з 
розрахунку (26,20 грн. за 1 дол. США станом на 10.04.2018). Пунктом 4 зазначеного договору позики, з ура-
хуванням укладеного 31.12.2018 договору про внесення змін до договору позики від 10.04.2018, передба-
чено, що повернення отриманої за цим Договором суми Позики здійснюється Позичальником в строк до 
31.03.2019.

Відповідно до п.5 Договору позики  повернення Позики здійснюється Позичальником згідно зазначено-
го в пункті 4 Договору графіку в готівковій формі або безготівковій формі на поточний рахунок ПОЗИКО-
ДАВЦЯ: р/р 2924701  ( картковий рахунок №26254005699228) у ПАТ «Альфа-Банк»,  МФО 300364, Код бан-
ку 23494714 у національній валюті України (гривні) відповідно до курсу продажу долара США, встановлено-
го ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) на день повернення позики. Повер-
нення Позики (її частини) підтверджується розпискою Позикодавця або квитанцією про безготівкове пере-
рахування коштів на рахунок Позикодавця.

Забезпечення виконання зобов’язань за Договором позики від 10.04.2018.
В забезпечення виконання зобов’язань за Договором позики від 10.04.2018 між Боярчуковим Сергієм 

Григоровичем та ТОВ «ЛОГІКА НОРМ» (Іпотекодавець) (код ЄДРПОУ: 36223822, м. Київ, вул. Пирогова, 
буд. 10-Г, офіс 14) було укладено договір іпотеки, посвідчений 10.04.2018 приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Ковіною І.В. та зареєстрований в реєстрі за № 174, за змістом якого як за-
безпечення виконання зобов’язань РИБКИ ГРИГОРІЯ ГРИГОРОВИЧА, за Договором позики від 10.04.2018, 
що укладений між ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ та ПОЗИЧАЛЬНИКОМ, ІПОТЕКОДАВЕЦЬ передає ІПОТЕКОДЕРЖА-
ТЕЛЮ в іпотеку нерухоме майно разом з усіма його приналежностями, невід’ємними поліпшеннями, скла-
довими частинами, внутрішніми системами, що існують на момент укладення цього договору та виникнуть 
в майбутньому: квартира № 2 (два) в будинку № 27-Б (двадцять сім, літера «Б»), що знаходиться по бульва-
ру Шевченка Тараса в місті Києві, загальною площею 198,8 (сто дев’яносто вісім цілих вісім десятих) кв. м., 
житловою площею 101,6 (сто один цілих шість десятих) кв. м.

Порушення виконання зобов’язань.
Даною вимогою Боярчуков Сергій Григорович повідомляє Рибку Григорія Григоровича про порушення 

ним власних зобов’язань за Договором позики від 10.04.2018 щодо повернення позичених коштів. Розмір 
вимог Боярчукова Сергія Григоровича  за Договором позики становить 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів 00 
центів США, що станом на 17.04.2019 за курсом продажу долара США встановленого ПАТ «Державний екс-
портно-імпортний банк України» становить еквівалент 13 500 000 (тринадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гри-
вень 00 коп. з розрахунку 27,00 грн. за 1 дол. США.

Враховуючи вищезазначене, Боярчуков Сергій Григорович вимагає від Рибки Григорія Григоровича усу-
нути порушення зобов’язання за Договором позики від 10.04.2018 протягом 30 днів з моменту опублікуван-
ня цієї вимоги про усунення порушення.

У разі непогашення у встановлений в цій вимозі строк заборгованості за договором позики від 10.04.2018 
у повному обсязі Боярчуков Сергій Григорович, відповідно до  законодавства, ініціюватиме звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, що був переданий в іпотеку згідно з договором іпотеки для забезпечення своє-
часного та повного виконання умов Договору позики.

Боярчуков С .Г

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу  

прав вимоги та інших майнових прав ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
Номери лотів: GL8N02560-GL8N02567

Коротка назва лоту/номеру кредитного  
договору:

Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами: 
№ ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011 р., № ЮЛ-167/2011-КЛ  
від 14.10.2011 р., № ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014 р.,  
№ ЮЛ-81/2015-О від 08.06.2015 р., № ЮЛ-01/2016-О  
від 06.01.2016 р., № ЮЛ-24/2016-КЛ від 01.03.2016 р.,  
№ ЮЛ-11/2016-О від 05.02.2016 р., № ЮЛ-229/2015-О  
від 21.12.2015 р., № ЮЛ-46/2015-К від 31.03.2015 р.,  
№ ЮЛ-04/2014-КЛ від 24.01.2014 р. укладеними  
з юридичними особами.

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй  
діяльності використовують створену ГО «Трансперенсі  
Інтернешнл Україна» електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 23.05.2019 р.

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по 
кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова ціна,  
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/42430-asset-sell-id-196747

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів 

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
GL24N02592 Транспортний засіб вантажний малотон-

нажний автомобіль Volkswagen T5 TRANSPORTER, колір си-
ній, 2007 р. випуску, номер кузова №WV1ZZZ7HZ8H039125, 
об’єм двигуна 2,5, державний номер АА7202КН, тип пально-
го «дизель»

GL24N02593 Транспортний засіб вантажний 
спеціалізований-С Volkswagen KASTEN TRANSPORTER, колір 
сірий, 2008р. випуску, номер кузова №WV1ZZZ7HZ8H110477, 
об’єм двигуна 2,5, державний номер АА2195KT, тип пально-
го «дизель»

GL24N02594 Транспортний засіб легковий автомобіль 
Mercedes-Benz S600, колір чорний, 1997 року, номер кузова 
№WDB1400571A381452, об’єм двигуна 6,0, державний но-
мер АА8983ІТ, тип пального «бензин»

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/vantazhniy/199113/

index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/vantazhniy/199114/

index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/legkoviy/199115/

index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-

го аукціону 23.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: точний час початку про-
ведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL8N02932, GL8N02933, 
GL8N02934, GL6N02596, 
GL3N02598, GL3N02599, 
GL3N02600, GL1N02601, 
GL3N02602, GL3N02603

Короткий опис активів в 
лотах 

Права вимоги за кредитни-
ми договорами, укладеними 
з фізичними та юридичними 
особами

Електронна адреса для до-
ступу до відкритих торгів 
(аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

23.05.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42420-asset-sell-id-196650
http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42422-asset-sell-id-196652

Втрачений судновий білет 
серії СБ № 018266 на самохідне моторне прогулянкове судно 

«Амур-2», бортовий номер ХРС-0061-К, власник 
Говорова Аліна Ігорівна, вважати недійсним.

Атестат про середню повну освіту, 
виданий в 1992 році на ім’я Соловської Наталії Антонівни, 

середньої школи №22 м. Києва, 
вважати втраченим.

Свідоцтво про реєстрацію 
Представництва фірми «FINNEX» («ФІННЕКС») 

в Україні під реєстраційним номером ПІ-1011 від 22.01.2002 р., 
вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова», код  
ЄДРПОУ 32917247, інформує співвласників багатоквартирних будинків 
№ 21, 21-А за адресою: вул. Машинобудівна у м. Києві, про достроко-
ве припинення дії Договорів про надання послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, договорів про надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і во-
довідведення та будь-яких інших договорів про надання житлово-кому-
нальних послуг та інших послуг та припинення надання житлово-кому-
нальних послуг з 1 липня 2019 року. Вважати ці договори розірваними 
з 1 липня 2019 року. Детальна інформація розміщена у вільному досту-
пі на офіційному сайті Товариства: http://www.novobydova.com.ua та на 
інформаційних стендах вказаних будинків.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL24N02936 Транспортний засіб вантажний малотоннажний автомо-
біль Volkswagen T5 TRANSPORTER, колір синій, 2007 р. випуску, номер кузова 
№WV1ZZZ7HZ8H039251, об’єм двигуна 2,5, державний номер АА7201КН. Систе-
ма контролю транспорту «Глобус-М»

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/vantazhniy/199121/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 23.05.2019 р. 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по-
чатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL22N02604
Короткий опис активів в лотах Нерухомість
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)

23.05.2019 року

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/42424-asset-sell-id-196654

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

GL8N02607 Права вимоги за кредитними договорами юридичних осіб №046-09-13, №047-09-13  забезпечення: 
нерухомість обладнання.

GL8N02608 Права вимоги за кредитними договорами юридичних осіб №023-06-11, №024-06-11 забезпечення: 
нерухомість

GL8N02609 Права вимоги за кредитними договорами юридичних осіб №008-02-13,  №007-02-13  забезпечення: 
нерухомість, обладнання, рухоме майно.

GL8N02610 Права вимоги за кредитним договором юридичної особи №007-06-15 без забеспечення.
GL8N02611 Права вимоги за кредитним договором юридичної особи №020-12-15 забезпечення: нерухомість, ру-

хоме майно, товари в обороті.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-na/199151/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-na/199152/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-na/199153/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-na/199154/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra-na/199155/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 24.05.2019 р. Час проведення відкритих тор-

гів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»
GL3N02587 Право вимоги за кредитним договором 11.06/495 від 

30.10.2007 Кредит фізичної особи із забезпеченням: житлова нерухомість, 
домоволодіння.

GL6N02588 Право вимоги за кредитним договором 1239н-09-07 від 
25.09.2007 Кредит фізичної особи без забезпечення

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts- 

ukra-na/199163/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts- 

ukra-na/199172/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-

ну 23.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, а саме: ма-
шино-місце №87 (2-й рівень), від 
26.12.2011р., серія та номер блан-
ка САЕ521820, що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вулиця Інститут-
ська, буд. 18, секція В, видане Голо-
вним управлінням житлового забез-
печення, виконавчим органом Київ-
ської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація), на підставі 
наказу Головного управління житло-
вого забезпечення від 20.12.2011 р.,  
№ 1530-С/НП, видано начальником 
Головного управління В.Денисенко, 
на ім’я Андрєєва Ігоря Дмитровича, 
вважати недійсним у зв’язку з втра-
тою.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: G22N01267; G22N01268
Короткий опис активів  
(майна) в лотах

Нежитлова нерухомість за адресами:
- Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул.Червоного Козацтва, буд. 53  
та основні засоби 5 шт.;
- м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна  
(Республіки)), буд. 18/20, прим. 1  
та основні засоби 32 шт.

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

21.05.2019

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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
42457-asset-sell-id-196888

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: GL3N02930- GL3N02931; F11GL40635-
F11GL40637, F11GL40639-F11GL40644, 
F11GL40646-F11GL40647, F11GL40649-
F11GL40650, F11GL40652-F11GL40669, 
F11GL40671-F11GL40674, F11GL40676-
F11GL40707

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:

21.06.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих 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/42453-asset-sell-id-196877, 
42450-asset-sell-id-196796

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: GL22N02858; GL8N02859-GL8N02860, 

GL8N02948, GL8N02861-GL8N02868
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Нерухомість, Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

29.05.2019

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/ 
42478-asset-sell-id-196918 , 
42459-asset-sell-id-196890 

Калинівська селищна рада Василь-

ківського району Київської області по-

відомляє про початок процедури ви-

знання відумерлою спадщину. Спадко-

давець: Лозицька Віра Олександрівна, 

14.07.1941 року народження, яка про-

живала за адресою: Київська область, 

Васильківський район, смт Калинівка,  

вул. Центральна, 61, кв. 14, та померла 

12.04.2018р.

Контактні телефони: (04571)4-11-33, 

4-12-32.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +14 +19 Черкаська +6 +11 +14 +19
Житомирська +3 +8 +14 +19 Кіровоградська +6 +11 +14 +19
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +7 +12 +14 +19
Сумська +6 +11 +14 +19 Дніпропетровська +7 +12 +14 +19
Закарпатська +0 +5 +13 +18 Одеська +6 +11 +14 +19
Рівненська 0 +5 +13 +18 Миколаївська +6 +11 +14 +19
Львівська 0 +5 +13 +18 Херсонська +6 +11 +14 +19
Івано-Франківська 0 +5 +13 +18 Запорізька +6 +11 +14 +19
Волинська 0 +5 +13 +18 Харківська +8 +13 +16 +21
Хмельницька 0 +5 +13 +18 Донецька +8 +13 +16 +21
Чернівецька 0 +5 +13 +18 Луганська +8 +13 +16 +21
Тернопільська 0 +5 +13 +18 Крим +6 +11 +13 +18
Вінницька +4 +9 +14 +19 Київ +6 +8  +15 +17

Укргiдрометцентр

Мала сцена  
в сакуровому цвітінні

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕАТР. Сім днів — сім вистав, кожна з яких залишиться в пам’яті. 
вони змусять по-новому поглянути  на камерне сценічне мистецтво. 
Такий підсумок третього фестивалю «Під цвітом сакури», що за-
вершився в Ужгороді. вистави з участю мінімальної кількості акто-
рів максимально наближені до глядача. вони не передбачають на-
явності окремої сцени, залучаючи кожного глядача до творення те-
атрального дійства. Саме так діє Мала сцена як окремий підроз-
діл Закарпатського обласного українського музично-драматично-
го теат ру імені братів Шерегіїв. Запропонований кілька років тому 
Малою сценою як експериментальний, цей фестиваль став тради-
ційним.

Цьогоріч гостями ужгородської Малої сцени стали актори облас-
них українських академічних драматичних театрів Львова, Луцька, 
Івано-Франківська, а також двох відомих труп із Києва — «Колеса» 
та Молодого театру. На сцені оживали герої а. Чехова, Е.М. Ремар-
ка, а. Шніцлера, М. Янчука, Лео Е. Манна, в. Сігарєва.

Кожна з вистав підтверджувала великий інтерес до камерного те-
атру. Усі вони йшли з аншлагами, а по завершенні директор і ху-
дожній керівник Закарпатського академічного обласного україн-
ського музично-драматичного театру василь Марюхнич дякував ак-
торам за майстерність, подаровані емоції. З його рук кожен актор-
ський склад отримав диплом лауреата, а також подарунок у вигля-
ді елегантної статуетки з кераміки, які виготовив скульптор Олек-
сандр Сопільняк.

ФОТОФАКТ

ВЕСНА ЦВІТЕ. Загубитися в лабіринті жовтих тюльпанів… 
Про таке навіть мріяти не могли Оля з Наташею. Та й Дениско 
із Сашком, які разом з татами й мамами у вихідний прийшли у 
сквер на проспекті Незалежності в Харкові. 

Тут щойно розцвіли жовті тюльпани — така краса. Десятки 
харків’ян сім’ями приходять сюди, щоб насолодитися весняним 

дивоквітом, сфотографувати, зробити селфі. а малеча — щоб 
пограти у хованки або ж дослідників заплутаних лабіринтів. Бо 
саме у формі лабіринту виконана інсталяція клумб. Бешкетни-
кам тут зась. За порядком спостерігає представник охоронної 
служби, який уже запобіг кільком спробам несвідомих відвіду-
вачів зібрати букет.
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ОГОлОшеННя

У Слов’янську вулицю назвуть  
на честь загиблого сапера

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТЬ.  Місцеві активіс-
ти вийшли з ініціативою пе-
рейменувати одну з вулиць 
Слов’янська на честь сапера 
Олега Бойцова, який нещо-
давно загинув під час вико-
нання службових обов’язків. 
Трагедія сталася 9 квітня, коли 
сапери частини піротехнічних 
робіт та гуманітарного розмі-

нування аварійно-рятувально-
го загону спеціального при-
значення ГУ ДСНС України в 
Донецькій області виконували 
свою звичну небезпечну робо-
ту — обстежували та очищали 
від вибухонебезпечних пред-
метів ділянку території біля во-
догону насосної станції каналу 
Сіверський Донець — Донбас. 
від потужного вибуху старши-
на служби цивільного захисту 
Олег Бойцов загинув на міс-

ці, а ще двоє саперів зазнали 
важких поранень і досі пере-
бувають на лікуванні в госпіта-
лі Дніпра. 

Подібна пропозиція вже 
з’явилася на міському сайті 
електронних петицій. Наголо-
шуючи на тому, що за минулі 
роки гібридної війни на рахун-
ку жителя Слов’янська Олега 
Бойцова сотні обстежених за-
мінованих територій і велика 
кількість знешкоджених вибу-

хонебезпечних предметів, ав-
тори звернення пропонують 
вулицю з нинішньою назвою 
Кронштадтська, де мешкає 
родина загиблого, назвати 
його іменем. «Перейменуван-
ня вулиці — лише один ма-
ленький крок для вшанування 
його пам’яті і величезний сим-
вол для всіх жителів міста, які 
прагнуть миру на рідній зем-
лі», — переконані автори іні-
ціативи.
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Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального  
судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року наро-
дження, викликається о 10.30 годині 24 травня 2019 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судово-
го засідання в провадженні №1-кп/628/23/19, справа № 628/468/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 11 травня 2019 року

«Ї» красного слова, музики та кінофестиваль
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ. 
Царини літератури, музики, 
живопису, фотографії та кіно 
поєднав мистецький фести-
валь «Ї». За сім років він зумів 
стати культурною подією наці-
онального значення. Цьогоріч 
він проходив  у Тернополі три 
дні. Кількасот його учасників 
репрезентували Україну, а та-
кож  Грузію, Польщу та ін. 

Організатори форуму по-
дбали про різноманітні захо-
ди та їх подачу. Крім презен-
тацій книжок, поетичних чи-
тань, зустрічей, запрошували 
на мистецькі лекторії, диску-
сії, виставки, музичні перфор-
манси тощо.

У межах «Ї» представили 
дві збірки шотландського по-
ета Раяна ван вінкла, які пе-
реклала українською Наталія 
Семенів. автор прочитав кіль-

ка оригінальних власних по-
езій. Зі своїми віршами ви-
ступили також поети з Киє-
ва, Львова, Тернополя, Івано-
Франківська, Рівного, вінни-
ці. Тривав і міжнародний пое-
тичний марафон, де з власни-
ми творами українського чи-
тача знайомили, серед інших, 
і Пйотр Черські (Польща) та 
Паата Шамуґія (Грузія). З ко-
горти відомих українських 
письменників, які приїхали 
на фестиваль, варто назвати 
Юрія андруховича, Юрія вин-
ничука, Олександра Ірванця,  
андрія Любку.

«Ї» дбає про молоді талан-
ти. Щороку найкращі з них 
виступають на літературній та 
музичній сценах. Задля цьо-
го організатори фестивалю 
оголошують конкурсний від-
бір. Нинішнього травня обра-
ли з різних міст країни 20 мо-
лодих авторів та один музич-
ний гурт.

Під час кіно-театрально-
го показу представили, зо-
крема, стрічку Марисі Нікі-
тюк «Коли падають дерева» 

та художній короткометраж-
ний фільм «Пакєт» тернопіль-
ського режисера Макса Мель-
ника. 

Фестиваль «Ї» котрий рік об’єднує молоді письменницькі 
таланти зі всієї України
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