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Фахівці прогнозують: ситуація
з плодоовочевою продукцією
не буде гіршою, ніж торік. Але
механізми державної підтримки
її виробників слід удосконалити

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення та ремонт існуючих
спортивних комплексів при загальноосвітніх
навчальних закладах усіх ступенів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

середа, 15 травня 2019 РОКУ		

УРМАС РЕЙНСАЛУ: «ЄС не повинен
визнавати російські
паспорти, видані
українцям на
окупованих
територіях, і має
розглянути
розширення
санкцій».

Прифронтова прірва
між землякамировесниками
Фото з сайту unicef.org

ЦИТАТА ДНЯ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр закордонних справ Естонії про необхідність
відсічі провокаційним діям РФ щодо України

Експорт продукції
АПК дедалі зростає
РИНКИ. Зовнішньоторговельний обіг України в першому кварталі становив 25,9 мільярда доларів, із яких 26,6% припадає на
продукцію агропромислового комплексу. Порівняно з торішнім
аналогічним періодом зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції зріс на 18,4% (на 1,07 мільярда доларів), експорт
— на 22,5% (на 989,9 мільйона доларів).
«Найвагомішими чинниками формування позитивного сальдо
зовнішньоторговельного балансу в АПК залишається значний експорт зернових культур, які становили за вказаний період 45,4%,
олії — 22,2% та насіння олійних культур — 6,7%», — зазначає
в. о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.
У регіональній структурі експорту сільгосппродукції за три місяці року лідирують країни Азії з часткою 40,9%, ЄС — 34,9%, Африки —15,3%, СНД — 6,3%, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Основні країни нашого експорту — Індія (9,9%), Єгипет (8,6%), Китай (7,5%), Туреччина (7,4%), Нідерланди (7%), Іспанія (6,3%), Італія
(4%), Польща (3,3%), Білорусь (2,9%), Німеччина (2,9%).

ЦИФРА ДНЯ

600 млн грн

«теплих» кредитів уже отримали
понад 47 тисяч українських родин
від початку 2019 року
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РЕАЛІЇ. Діти і молодь Донеччини розділені тільки лінією

розмежування, та складається враження, немов живуть
у різних світах чи навіть галактиках

Наступні 10 років будуть кращими за попередні
Ювілейний саміт. Шість країн «Східного партнерства» та ЄС продовжуватимуть

співпрацю в межах ініціативи
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Ю

вілейні зібрання рідко стають приводом для критики й різких заяв. Тому від саміту

з нагоди 10-ї річниці заснування
«Східного партнерства», який відбувся в Брюсселі, ніхто не чекав
гучних скандалів і сенсацій. Хоча за десять років свого існування ця ініціатива, натхненниками

якої 2009 року стали міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та Швеції Карл
Більдт, показала чимало слабких
сторін. Один із головних її недоліків — те, що шість країн, які ЄС

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

вирішив об’єднати для співпраці,
— Азербайджан, Білорусь, Вір
менія, Грузія, Молдова та Україна, — мають доволі різні уявлення про цілі євроінтеграції. Попри
те що Тбілісі, Кишинів і Київ не-

встановлені Національним банком України на

одноразово натякали Брюсселю,
мовляв, ЄС має розділити своїх східних партнерів, створивши нову формулу співпраці, це не знаходило особливої підтримки.
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14 травня 2019 року

USD 2611.3216
EUR 2936.4311
RUB 3.9886
/ AU 335019.50 AG 3863.45
PT 223790.26 PD 342605.39
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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документи
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030082) та споруди (інвентарні номери
10310083, 10310084) по вул. Архітектурній, 1, у м. Сновську
Споруди (інвентарні номери 10310013, 10310014, 10310015, 10310016) по
вул. Шевченка, 48, у смт Варва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 297-р
Київ

Про віднесення нерухомого майна до сфери
управління Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Віднести нерухоме майно за переліком згідно з додатком до сфери управління
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 297-р
ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, що відноситься до сфери управління
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Автономна Республіка Крим
(тимчасово окупована територія України)
Будівля (інвентарний номер 10310001) та споруда (інвентарний номер
10310003) по вул. Сімферопольській, 48/1, у м. Сімферополі
Будівля (інвентарний номер 10310005) та споруди (інвентарні номери 10310004,
10310007) по вул. Ковильній, 2а, у м. Сімферополі
Будівля (інвентарний номер 10310009) по вул. Антона Кіма, 56, у смт Роздольне
Будівля (інвентарний номер 10310017) та споруди (інвентарні номери 10310016,
10310013, 10310012) по вул. Пушкіна, 15, у смт Первомайське
Будівля (інвентарний номер 10310015) та споруда (інвентарний номер
10310014) по вул. Ключева, 3, у м. Білогірську
Будівля (інвентарний номер 10310020) по вул. Новій, 2а, у м. Бахчисараї
Будівля (інвентарний номер 10310034) та споруди (інвентарні номери 10310035,
10310036) по вул. Агафонова, 26, у смт Чорноморське
Будівля (інвентарний номер 10310038) та споруда (інвентарний номер
10310039) по вул. Кренкеля, 10, у смт Нижньогірський
Будівля (інвентарний номер 10310043) та споруди (інвентарні номери 10310041,
10310042) по вул. Садовій, 207, у м. Джанкої
Донецька область
Будівля (інвентарний номер 10310001) та споруди (інвентарні номери 10310004,
10310002, 10330001) по вул. Пирогова, 4, у м. Ясинуватій
Будівля (інвентарний номер 10310001) та споруди (інвентарні номери 10310002,
10310003) по вул. К. Лібкнехта, 7, у м. Амвросіївці
Будівля (інвентарний номер 10310001) та споруди (інвентарні номери 10310002,
10310003) по вул. Поштовій, 59, у смт Старобешеве
Будівля (інвентарний номер 10310001) по вул. Лати В., 29, у м. Сніжному
Закарпатська область
Будівля (літер А, інвентарний номер 103001Т) та споруда (інвентарний номер
103002Т) по вул. Київській, 34, у м. Тячеві
Луганська область
Будівля (інвентарний номер 10310008) та споруда (інвентарний номер
10310009) по вул. Гірничорятувальні, 14, у м. Антрациті
Будівля (інвентарний номер 10310013) по вул. Менделєєва, 1а, у м. Лутугиному
Будівля (інвентарний номер 10310027) по вул. Лутугина, 1, у м. Довжанську
Будівля (інвентарний номер 10310032) та споруда (інвентарний номер
10310033) по вул. Шевченка, 6а, у м. Олександрівську
Львівська область
Будівля (літер А, інвентарний номер 103101009) та споруда (інвентарний номер
103101010) по вул. Тарнавського, 1, у м. Жовкві
Будівля (літер А, інвентарний номер 10310001) та споруда (інвентарний номер
1030011 ) по вул. Стуса, 18а, у м. Бродах
Сумська область
Будівля (літер А, інвентарний номер 10310024) та споруда (інвентарний номер
10310025) по вул. Гудимівській, 86, у м. Лебедині
Херсонська область
Будівля (літер А, Б, інвентарний номер 10300001-12) та споруда (інвентарний
номер 10300002-12) по вул. Українській, 4, у смт Каланчак
Будівля (літер А, а, Б, В, інвентарний номер 10300001-08) та споруда (інвентарний номер 10300002-08) по вул. Коцюбинського, 55а, у м. Генічеську
Чернігівська область
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030060) та споруди (інвентарні номери
10310058, 10310059, 10310061, 10310062) по пров. Залізничному, 5, у м. Прилуках
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030063) та споруди (інвентарні номери
10310064, 10310065) по вул. Суворова, 3, у смт Ріпки
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030066) та споруди (інвентарні номери
10310067, 10310068, 10310069, 10310071) по вул. Петровського, 23а, у м. Семенівці
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030072) та споруди (інвентарні номери
10310073, 10310074, 10310075) по вул. Польовій, 9, у смт Сосниця
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030076) та споруди (інвентарні номери
10310077, 10310078) по вул. Грушевського, 22, у смт Срібне
Будівля (літер А, інвентарний номер 1030079) та споруди (інвентарні номери
10310080, 10310081) по вул. Пролетарській, 9, у м. Талалаївці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 травня 2019 р. № 305-р
Київ

Про підготовку та проведення
фізкультурно-спортивних
заходів серед державних службовців
та посадових осіб
місцевого самоврядування

1. Підтримати пропозицію Міністерства молоді та спорту і громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» щодо щорічного проведення
фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
2. Міністерству молоді та спорту щороку забезпечувати організацію та проведення:
спартакіади серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі — спартакіада);
разом з громадською організацією «Фізкультурно-спортивне товариство
«Спартак» та професійною спілкою працівників державних установ України Всеукраїнської спартакіади серед регіональних збірних команд державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування (далі — Всеукраїнська спартакіада).
У спартакіаді можуть брати участь державні службовці та працівники патронатних служб Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України за умови їх ініціативи та згоди.
У спартакіадах можуть брати участь працівники патронатних служб державних
органів, посади яких передбачені штатним розписом та які працюють за трудовим
договором на платній основі.
3. Міністерству молоді та спорту до 31 грудня 2019 р. розробити і затвердити
Положення про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і Положення про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади відповідно
до компетенції забезпечити:
створення умов для підготовки та участі державних службовців у спартакіаді;
формування збірних команд із числа державних службовців;
участь державних службовців у спартакіаді у спортивній формі.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:
створення умов для підготовки та участі державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування у Всеукраїнській спартакіаді;
упорядкування місць проведення Всеукраїнської спартакіади;
сприяння висвітленню ходу проведення Всеукраїнської спартакіади у регіональних засобах масової інформації;
формування збірних команд із числа державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування;
участь державних службовців у Всеукраїнській спартакіаді у спортивній формі.
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити участь посадових осіб місцевого самоврядування у Всеукраїнській спартакіаді.
7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям забезпечити заохочення переможців, призерів та активних
учасників спартакіади та Всеукраїнської спартакіади.
8. Державному комітетові телебачення і радіомовлення сприяти висвітленню
ходу проведення спартакіади і Всеукраїнської спартакіади.
9. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 434 «Про
підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних
службовців» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1994);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 950 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р.
№ 434» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3589).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «ЛЕВЧЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF LEVCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE)
(Заява № 46993/13 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 11 квітня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники
скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання
під вартою. Заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції відпо-

відно до усталеної практики Європейського суду, а саме за підпунктом «с» пункту
1 та пунктом 4 статті 5 Конвенції, а також за статтею 6 Конвенції.
Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський
суд, посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5
Конвенції.
Європейський суд також розглянув інші скарги заявників та, посилаючись на
свою попередню практику у справах щодо України, дійшов висновку, що було порушено підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку з незаконним досудовим
триманням під вартою, пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю судового перегляду законності тримання під вартою, а також статтю 6 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що було порушено підпункт «с» пункту 1 та пункт 4 статті 5 Конвенції та статтю 6 Конвенції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної
практики Суду (див. таблицю у додатку);
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку
на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «РУДИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF RUDYY v. UKRAINE)
(Заява № 19019/18)
Стислий виклад рішення від 11 квітня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник
скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.
Розглянувши всі матеріали справи, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільного провадження у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявника не було ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами і констатував порушення пункту 1 статті 6 та
статті 13 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті
13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільного провадження;
3.  Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці суму, зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в національну
валюту держави-відповідача;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку
на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ШОЛОХ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SHOLOKH v. UKRAINE)
(Заява № 73007/14)
Стислий виклад рішення від 11 квітня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник
скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.
Розглянувши всі надані матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість кримінального провадження у цій справі була надмірною і не відповідала
вимозі «розумного строку», а у заявника не було ефективного засобу юридичного
захисту у зв’язку з цими скаргами. Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення пункту 1 статті 6 та статті
13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінального провадження;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену в таблиці у додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку
на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Свідоцтво
про право власності,
бланк серії САС325198,
видане ГУЖЗ ВО КМР (КМДА)
26 вересня 2008 року
на ім’я
Мойсеєва Михайла
Ньютоновича
на підставі наказу №1421-С/КІ
від 19 серпня 2008 року,
вважати втраченим.

Акціонерне товариство
«Одесаобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131713)
повідомляє про скасування
всіх виданих раніше
довіреностей
від імені Товариства,
починаючи з 17.05.2019 р.

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

Обвинувачений Школенко Мирослав Гайкович, який народився 01.09.1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса,
вул. Французький бульвар, 1/3, кв.15, відповідно до вимог 2975, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке відбудеться 24.05.2019 року о 15 годині 30 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні
як обвинувачений.
Суддя Попревич В. М.
Повістка про виклик
Потерпілій Друзяк Ганні Валентинівні, 12.04.1981 р.н., яка
зареєстрована та тимчасово проживала за адресою: м. Одеса,
вул. Щепкіна, 1, кв. 6, необхідно з’явитися в судове засідання,
які відбудуться 22.05.2019 року об 11 годині 30 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття потерпілої передбачені статтями 139,
325 КПК України.
Суддя Коваленко В. М.

З 22.05.2019 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові послуги та
нові пакети послуг для юридичних осіб, підприємств великого,
середнього та малого бізнесу, операторів зв’язку, інтернет-провайдерів та фізичних осіб підприємців.
Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розміщено на сайті www.datagroup.ua.
Отримати додаткову інформацію можна також і за номером
телефону Контакт-центру 0 800 211 000.
Приватне акціонерне товариство «Київобленерго»
(код за ЄДРПОУ 23243188, місцезнаходження:
08132, Київська обл., Києво-Святошивський район,
місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 2-Б)
повідомляє про скасування всіх виданих
раніше довіреностей від імені
Приватного акціонерного товариства «Київобленерго»
з 17.05.2019 р.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке
відбудеться о 09 годині 00 хвилин 24 травня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваченого Аненка Олексія Миколайовича, 15 липня 1981 року народження в рамках кримінального провадження
№ 22018000000000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
22 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М. С. Антонюк

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

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

Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 05 грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса,
вул. Миколаївська дорога, 32-Б, 2-га Садова, 28, відповідно до
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання,
яке відбудеться 23.05.2019 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому
засіданні як обвинувачений.
Суддя Попревич В. 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:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

Номер лота:
Короткий опис активів (майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону) /електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація щодо лота

GL3N03276, GL8N03237, GL8N03288, GL8N03274, GL8N03277, GL8N03230
Кредити
http://www.prozorro.sale
01.07.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
42518-asset-sell-id-197392, 42544-asset-sell-id-197602,
42526-asset-sell-id-197405

GL32N03243-GL32N03249; GL32N03415-GL32N03420
Основні засоби
http://www.prozorro.sale
07.06.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
42534-asset-sell-id-197579,http://deltabank.com.ua/about/
collateral/21-3004.2019/

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ» (код за ЄДРПОУ
00447623, місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2), надалі — товариство, на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 17.04.2019 р. загальними зборами акціонерів товариства було прийняте Рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ», код за ЄДРПОУ 00447623, з місцезнаходженням за адресою: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2 у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ» з місцезнаходженням за адресою: 74989,
Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2, призначено комісію з припинення (реорганізації) та затверджено план перетворення.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ» становить 2
місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) товариства на офіційному веб-сайті
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з
припинення (реорганізації) товариства: 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2.
На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», товариство, в особі комісії
з припинення (реорганізації), зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству — правонаступнику згідно з передавальним актом.
Усі активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до товариства — правонаступника ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ».
Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у
строк, передбачений ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
В такому разі, зобов’язання товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству — правонаступнику — ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ», та будуть виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та товариством.
Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ» — 74989, Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2.
Контактні телефони товариства: (05549) 7-31-66, 050-456-90-87
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова комісії з припинення (реорганізації)
Тищенко В. І.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідання на 14 год. 00 хв. 27 травня 2019 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 208, (2 поверх) головуюча суддя Бацуца Т. М., конт. тел. (0382)
76-28-40) для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні
№ 22017240000000016 про обвинувачення Протасенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст.258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138,139 КПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Карло Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3
ч. 1 КК України.
Обвинувачений по даному кримінальному провадженню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру 5, кім. 315), для участі у розгляді
справи: Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (зареєстрований: м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34 ) на 24 травня 2019 року на 09 годину 30 хвилин.
Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. А. Радченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне
провадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Обвинувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) викликається на 22 травня 2019 року об 11-00 годині до суду, каб.
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3
ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться
23.05.2019 року о 16.00 в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 19/25).
Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Дешка Олександра Григоровича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 22.05.2019 р. о 10-00 год.
та 04.06.2019 р. о 10-00 в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.
Суддя Д. В. Киян

В провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Дриженка Артема Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України,
який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 21 травня 2019
року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Галані Олександра Геннадійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-3
КК України, який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 23
травня 2019 року о 09.30 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.
Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт по
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017020000000138
від 01 листопада 2017 року за обвинуваченням Гречишкіна Дмитра Сергійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Суд викликає обвинуваченого Гречишкіна Дмитра
Сергійовича в підготовче судове засідання на 21 травня
2019 року о 10 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження
№ 242/2930/17 (1-кп/227/87/2018) за обвинуваченням Шмідт
Крістіни Володимирівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена Шмідт Крістіна Володимирівни, 09 лютого 1990 року народження, останнє відоме місце проживання: пров. Водонапорний, буд. 5А, м. Запоріжжя Запорізької
області викликається на 09:00 годину 21 травня 2019 року
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для
участі у підготовчому судовому засіданні.

Суддя О. В. Стадченко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Чаркіну Інгу Євгенівну,
28.08.1969 р.н. (кв. Волкова, 12/24, м. Луганськ) як обвинувачену у підготовче судове засідання для розгляду кримінального провадження відносно Чаркіної І. Є. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2
ст. 110 КК України, яке відбудеться 22 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а розгляд кримінального провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої.

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

Суддя Н. М. Погрібна

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 21.05.2019 р. о 09-00 год. розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Никитіної Ірини Петрівни,
17.05.1968 року народження, за ч.2 ст. 258- 5 КК України. Явка обвинуваченої в судове засідання є обов’язковою.

Суддя В. В. Пронька

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 народився 27 січня 1989 року, проживаючого за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1 корп. В, кв. 32, відповідно до
вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 24.05.2019 року о 10 годині 00 хвилин в 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.

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

Суддя Літовка В. В.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що у приміщенні суду за адресою:
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Івано-Франківська область, суддя Бейко A. M., 20 травня 2019 року о 10 годині 00 хвилин / резервні дати судових засідань: о 10 год. 22 травня 2019 року, о 10 год. 27 травня 2019
року / відбудеться розгляд кримінального провадження про обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича за
ч. 5 ст. 191 КК України, яке розглядається у спеціальному судовому провадженні.
На судове засідання в якості обвинуваченого викликається Дмитрів Роман Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель с. Пійло Калуського району.

Постійно діючим Третейським судом при АУБ порушено провадження у справі №11/19 за позовом ПАТ
«БАНК «ЮНІСОН» до ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» та Єфремова Олександра Артуровича (83100, м.Донецьк, вул.50-річчя СРСР, буд.142, кв.50)
про стягнення заборгованості за Кредитним договором
№RA-000837 від 25.11.2013 р. З позовом можна ознайомитись, звернувшись до третейського суду за телефоном
(044)5168718 або ел.поштою за адресою: ts@aub.org.ua.
Судове засідання відбудеться 30.05.2019 р. о 10-00 год.
за адресою: м.Київ, вул.Євгена Сверстюка,15, к.811. Це
оголошення розміщене також на сайті третейського суду http://tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки Відповідачів справа може бути розглянута за їх відсутності.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального
судового провадження
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович,
30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса,
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судові засідання, що відбудуться 24 травня 2019 року об 11.00 годині, 04 червня 2019 року о 13.00 годині в залі судових
засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в
судових засіданнях в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК
України.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Харитонова Андрія Васильовича, Рябченка Сергія Володимировича, Ткаченка Сергія Валентиновича як підсудних; представників Державного закладу «Дитячий спеціалізований санаторій ім. А. А.
Боброва», Алупкінської міської ради як цивільних відповідачів
на 11 год. 00 хв. 23.05.2019 року у кримінальній справі за обвинуваченням Харитонова Андрія Васильовича, Рябченка Сергія Володимировича, Ткаченка Сергія Валентиновича, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. З
ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 365, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 15,
ч. З ст. 365, ч. З ст. 28, ч. З ст. 365, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 28,
ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України за адресою: м. Київ,
вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.
У разі неявки зазначених осіб до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде
здійснюватись за їх відсутності в порядку спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Білоус Марину Олександрівну як обвинувачену на 15 год.
45 хв. 23.05.2019 року у справі за обвинуваченням Білоус Марини Олександрівни, 23.03.1979 року народження,
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину),
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VIІ від 08.04.2014 «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України»), за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М. Г. Сазонова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хвилин 27 травня 2019 року в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601,
обвинувачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983
року народження, в рамках кримінального провадження
№ 22014000000000242, внесеного до Єдиного реєстру
досудових розслідувань 21 липни 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є. О. Мартинов

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва
перебуває кримінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року, обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 28
травня 2019 року о 15:30 год. в приміщенні 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 провадження.

Суддя А. В. Дерус

Суддя Сазонова М. Г.

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

Втрачені оригінали свідоцтв
про право власності,
власником якого є ДП «Укрводшлях»:
- н/с «Н-5» — зареєстровано в Інспекції
судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво ДП — 202 від 22.09.1999;
- н/с «Т-1» — зареєстровано в Інспекції
судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво Д — 468 від 14.06.1999;
- н/с «Т-3» — зареєстровано в Інспекції
судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво Д — 470 від 15.06.1999;
- н/с «Т-4» — зареєстровано в Інспекції
судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво Д — 471 від 15.06.1999;
- н/с «Т-6» — зареєстровано в Інспекції
судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво Д — 473 від 15.06.1999;
- н/с «Т-502» — зареєстровано в Інспекції судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво Д — 0103 від
22.09.1999;
- н/с «ОН-7» — зареєстровано в Інспекції судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво ДП — 315 від 17.05.1999;
- н/с «ОУ-308» — зареєстровано в Інспекції судноплавного портового нагляду, суднове свідоцтво ДП — 212 від
10.03.1999;
- н/с «Т-153» — зареєстровано в Інспекції головного державного реєстратора флоту України, Свідоцтво про право власності на судно СЕ № 011737 від
14.09.2004.

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

вісті звідусіль
Скаути — в екстремальному поході

ФЕСТИВАЛЬ. У Херсонському академічному обласному театрі ляльок відбувся IV фестиваль юних талантів «Зіркова
веселка». Протягом року понад
чотири тисячі учнів мистецьких
шкіл Херсонської області брали
участь у дев’яти фестивальноконкурсних змаганнях, аби потрапити на фінал.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 травня

Козакам би сподобалося, як нині навчають скаутів

Oбласть

Нiч

День

Київська
+11 +16 +21 +26
Житомирська
+10 +15 +19 +24
Чернігівська
+9 +14 +20 +25
Сумська
+8 +13 +21 +26
Закарпатська
+7 +12 +17 +22
Рівненська
+9 +14 +16 +21
Львівська
+8 +13 +16 +21
Івано-Франківська +8 +13 +16 +21
Волинська
+9 +14 +16 +21
Хмельницька
+9 +14 +16 +21
Чернівецька
+8 +13 +16 +21
Тернопільська
+9 +14 +16 +21
Вінницька
+10 +15 +20 +25

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+9 +14
+11 +16
+14 +16

+22 +27
+25 +30
+22 +27
+25 +30
+21 +26
+24 +29
+25 +30
+25 +30
+24 +29
+25 +30
+24 +29
+22 +27
+22 +24

Укргiдрометцентр

Заступник голови Національної організації скаутів України
Володимир Ізварин повідомив,
що табір розрахований на те,
щоб діти зустрілися, поспілкувалися, активно провели час,
набули нових навичок, попрактикували в закріпленні вже на-

бутих умінь і знань, а також
спланували особисте зростання наступного року.
У похід «Козацькими шляхами» учасники зібралися не
лише для активного відпочинку. Вони виборюватимуть нові звання і нагороди в скаут-

ській гонці. А ще на них чекає
екстремальна нічна гра з елементами скаутингу і зомбіквест. Усе це — впродовж
тижня.
А крім спортивних ігор і дисципліни, скаутів вчать єднатися
з природою і не шкодити їй.

«Зіркова веселка» для юних херсонців
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото з сайту ukrinform.com

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ГАРТ ЗМОЛОДУ. Випробувати себе, відчути єднання з
природою… Хто в дитинстві не
мріяв про походи, нічне зіркове
небо, шепіт лісу!
Понад тисяча підлітків з усієї
України зібралася на Черкащині, щоб узяти участь в екстремальному скаутському поході «Козацькими шляхами». Молодь розбила наметове містечко біля Виграєва, що в КорсуньШевченківському районі, й живе в умовах дикого лісу.
Організатори
підготували
багато розваг: канатна дорога, скеледром, катання на човнах і ще десятки ігор та квестів. На цей час підлітки відмовилися від ґаджетів та інтернету,
щоб на повну відчути смак скаутського життя.
Багато скаутів отаборилися
в лісі на березі ріки Рось. Там
їх вчать виживати просто неба
і проводять екстремальні змагання, які сприяють загартуванню тіла й характеру. Вік значення не має, адже навіть для найменших тут знайдуться випробування. Учасники переконують, що жага до пригод у скаутів з дитинства, тому їх не лякає
ні ночівля в наметах, ні інші випробування.
Упоравшись із роботою в таборах, усі виходять на локації
спортивних змагань. Найбільша черга — покататися на човнах-каяках річкою. Після короткого інструктажу діти беруться за весла. А ще молодь учать
в’язати морські вузли, розпалювати вогнище, основ медицини і самозахисту. Проводять
й інші майстер-класи — навіть
із танців. Організатори підготували понад 50 локацій, розваги,
інтерактиви: тренінги змінюють
по кілька разів на день.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Захід зібрав обдарованих дітей не тільки з міських, а й з
найбільш віддалених сільських
шкіл. Талановита молодь Таврійського краю продемонструвала своє мистецтво — вокальне, театральне, хореографічне,
хорове, майстерність та віртуозність гри на народних, духових та струнних інструментах.
Учасників фестивалю відзначили дипломами та пам’ятними
сувенірами.

Нині в області працює 37
шкіл естетичного виховання, в яких навчається понад
7,5 тисячі дітей. Уже традиційними стали такі конкурси,
як «Зимові візерунки», «Первоцвіт-дебют», «Херсонський
первоцвіт», «Таврійське розмаїття», «Об’єднаймося ж,
брати мої!», «Таврійські зустрічі».
Підсумковим
фестивальним заходом навчального

року в мистецьких школах
Херсона та області вже четвертий рік поспіль є фестиваль юних талантів «Зіркова
веселка». Його було засновано у 2016-му для популяризації досягнень учнів та колективів шкіл естетичного виховання, підтримки їхнього подальшого професійного розвитку. Цього року фестиваль
зібрав 600 талановитих дітей
Херсонщини.

Герой України
назавжди в пам’яті
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
РЕКВІЄМ. У Сумській загальноосвітній школі №4 пройшов мітинг-реквієм до п’ятих роковин загибелі полковника СБУ вихованця навчального закладу Олександра Аніщенка, який віддав своє
життя під час виконання службових обов’язків на початку травня
2014-го поблизу міста Слов’янська, рятуючи побратимів.
Як повідомляє прес-група УСБУ в Сумській області, до школи завітали рідні Героя, колеги по службі, учні, вчителі, представники громадськості.
Вони вшанували пам’ять земляка, а ті, хто служив разом з Олександром, поділилися спогадами про нього.
І хоч Олександра немає поряд 5 років, він залишається в пам’яті
рідних, колег і друзів, а також молодого вдячного покоління.
Олександрові Аніщенку посмертно присвоєно звання Героя України, Почесного громадянина Сум, на честь нього названо вулицю і
школу, в якій навчався і працював.
Учасники мітингу поклали квіти до його могили на алеї Героїв у
Сумах, де на пам’ятнику викарбувано слова Олександра: «Я хочу,
щоб пам’ятали не мої справи, а мою душу…»
Фото з сайту everyday.sumy.ua
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У Махнівці заспівають «Гей, соколи!»
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ПРИЗАБУТІ ІМЕНА. На Він
ниччині відбудеться перший
Міжнародний фестиваль «Гей,
соколи!» та
буде створено
культурно-туристичний центр
Тимка Падури в селі Махнівка
Козятинського району.
Обласна і районна влада разом із громадою села здійснюють проект у контексті відродження призабутих імен зем-

ляків. «Його ім’я відоме небагатьом, але люблять і співають
пісню «Гей, соколи!» мільйони
людей по всьому світу, часто
вважаючи її народною», — зазначив заступник голови Він
ницької облдержадміністрації
Олександр Крученюк.
Поляк за національністю
Тимко Падура народився в Іллінцях, навчався в гімназії у
Вінниці, жив при дворах на
Волині та в Козятині. Частину
життя провів у Махнівці, де мав

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

деякі маєтності збіднілого шляхетського роду. Могилу українсько-польського поета в селі
віднайшов у 2016 році історик
та дослідник Микола Купчик. Її
впорядкували, а громада села
планує встановити пам’ятник
митцю.
Наразі дослідники збирають
інформацію про життя і творчість поета, яку видадуть книжкою. Також про нього буде знято короткометражний фільм. А
під час фестивалю, який запла-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

новано на вересень цього року,
звучатимуть пісні Тимка Падури
у виконанні відомих гуртів.
Варто зауважити, що проект проведення Міжнародного фестивалю «Гей, соколи!» та
створення культурно-туристичного центру Тимка Падури став
переможцем обласного конкурсу проектів, які співфінансують
з обласного бюджету. Грантову допомогу на його реалізацію
надає Український культурний
фонд.

Вдячне молоде покоління пам’ятатиме подвиг
Героя-земляка
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