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Сьогодні виповнюється 140 років з дня
народження Голови Директорії УНР,
державного, військового та політичного
діяча, журналіста, літературного і
театрального критика Симона Петлюри

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
забезпечення конкурентних умов
виробництва електричної енергії
з альтернативних джерел енергії»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

середа, 22 ТРАВня 2019 РОКУ		

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Посилення санкцій щодо
РФ через агресію —
наша справді велика
надія. Сподіваюся,
санкційний тиск з боку
ЄС триватиме. Для нас
це дуже важливо —
не на словах».

Європарламент
на порозі чергового
перезавантаження
Фото з сайту cdt.ch

ЦИТАТА ДНЯ

№94 (6457)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Президент про продовження узгодженої політики
з європейськими партнерами у протидії Кремлю

Місія МВФ працюватиме
два тижні
ПАРТНЕРСТВО. Місія ключового кредитора України — Міжнародного валютного фонду вчора о дев’ятій годині ранку прибула
до Києва й розпочала роботу. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман анонсував, що місія працюватиме з українською
владою протягом двох тижнів з питань чергового перегляду чинної програми та відновлення відповідальності за незаконне збагачення, запровадженої в межах попередньої програми, але в лютому скасованої рішенням КСУ. Із членами місії зустрівся Прем’єрміністр Володимир Гройсман, повідомляє УНІАН.
Того самого дня відбулася його зустріч із міністром енергетики
США Ріком Перрі. Поважного гостя запевнили, що основна стратегічна мета уряду — повна інтеграція в енергетичний ринок ЄС і
збереження ролі України як ключового транзитера газу. «Будівництво Nord Stream-2 — різновид енергетичної зброї Росії. Вони хочуть використати цей газопровід для впливу на європейських партнерів. Україна категорично проти будівництва», — сказав Володимир Гройсман. А Рік Перрі запевнив, що США підтримують Україну
й також протидіють будівництву «Північного потоку-2».

ЦИФРА ДНЯ

1,5 млн євро

надає НАТО на облаштування об’єктів
із захоронення радіоактивних
відходів, які зберігають у могильнику
«Цибулеве» на Кіровоградщині

ГЕОПОЛІТИКА. Завтра у країнах Євросоюзу розпочинаються

вибори до законодавчого органу ЄС, які завершаться в неділю,
26 травня

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Триває
передплата
на 2019 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
УДППЗ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080022

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2019 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

22 травня 2019 року

USD 2611.2451
EUR 2914.4107
RUB 4.0461
/ AU 333194.87 AG 3764.11
PT 212033.10 PD 343900.98
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій

22 травня 2019 року, середа, № 94

www.ukurier.gov.ua
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Київського окружного адміністративного суду
ДУДІНА Сергія Олександровича;
суддів Львівського окружного адміністративного суду:
КЕДИК Марію Василівну,
САСЕВИЧА Олександра Михайловича,
СИДОР Наталію Теодозіївну;
судді окружного адміністративного суду міста Києва
ШУЛЕЖКА Віктора Петровича.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№238/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 i пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області
МЕЛЬНИКА Юрія Анатолійовича;
судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська
САВЧЕНКА Євгена Миколайовича;
судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська
ДЕМИДОВУ Світлану Олександрівну;
судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області
ШЕВЧЕНКО Лілію Володимирівну;
судді Ленінського районного суду міста Кіровограда
МАЙДАННІКОВА Олексія Івановича;

судді Городоцького районного суду Львівської області
ФЕРЕНЦ Ольгу Ігорівну;
судді Червоноградського міського суду Львівської області
ГРАБОВСЬКОГО Віталія Володимировича;
судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області
ЯКОВЕНКА Івана Івановича;
судді Приморського районного суду міста Одеси
ДОНЦОВА Дениса Юрійовича;
судді Люботинського міського суду Харківської області
ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича;
судді Дзержинського районного суду міста Харкова
ЦВІРУ Діану Миколаївну;
судді Жовтневого районного суду міста Харкова
РУБІЖНОГО Сергія Олексійовича;
судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області
ШЕВЧИК Оксану Михайлівну;
судді Дніпровського районного суду міста Києва
ГАВРИЛОВУ Олену Василівну;
судді Печерського районного суду міста Києва
ШАПУТЬКО Світлану Володимирівну.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№239/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Вінницького окружного адміністративного суду
СВЕНТУХА Віталія Михайловича;
судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду
ЛУНІНУ Олену Станіславівну.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№240/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Луганського окружного адміністративного суду
ШПЕНОВУ Поліну Юріївну;
судді Сумського окружного адміністративного суду
САВИЦЬКУ Наталію Валентинівну;
судді Черкаського окружного адміністративного суду
БІЛОНОЖЕНКО Марину Анатоліївну.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№268/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу другого пункту З і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Донецької області
ГОВОРУНА Олександра Володимировича;
судді господарського суду Львівської області
КРУПНИКА Романа Володимировича;
судді господарського суду Харківської області
СУСЛОВУ Владлену Володимирівну;
судді господарського суду міста Києва
СТАСЮКА Сергія Васильовича.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№269/2019

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Сухаревську Ольгу Яківну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Сухаревської Ольги Яківни про звернення стягнення за
кредитним договором на предмет іпотеки.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 06.06.2019 р. о 10-00 год.
за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 223 ЦПК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Гнатуші
Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст.258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 3) викликається на 30.05.2019 року на 14-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений
у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознаCуддя А. Е. Дідоренко йомленим з її змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 05.06.2019 року о 08 год. 40 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться 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 дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Запрошення до участі у тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подавати пропозиції на відкритий тендер
UA-NIRAS-IT-2019-1.01 «Постачання ІТ обладнання та програмного забезпечення для центрів надання адміністративних послуг» для територіальних громад України. Пропозиції мають бути подані у електронній формі не пізніше 18:00 07 червня 2019 року
(за київським часом).
Документація і детальна інформація
англійською мовою —
https: //tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року
народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 04.06.2019 р. о 17 год. 00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою:
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під головуванням
судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до cуду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Запрошення до участі у тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подавати пропозиції на відкриті торги
UA-NIRAS-EQ-2019-1.05 «Постачання системи керування електронною чергою для центрів надання
адміністративних послуг» для територіальних громад України. Пропозиції мають бути подані не пізніше 18:00 07 червня 2019 року (за київським часом).
Документація і детальна інформація
англійською мовою —
https: //tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває
кримінальне провадження №42016010000000202 відносно Ільясова
Ремзі Iльясовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Ільясов
Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України, яке відбудеться 03 червня 2019 року о 15-00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
П. Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Нємова Юрія
Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, 1 в/26) викликається на 30.05.2019 року на 13-00 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений
у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки полісів ОСЦПВВНТЗ:
Серія АМ №№ 4480675; 4859811; 5130803; 5130729; 561731; 4494431; 5129746; 8188264; 5296879;

3111332; 3111333; 5123319; 5123919; 5313718; 5313719; 5313720; 5313721; 5313722;
8587235; 8587252; 8553799; 8192491; 0245067; 0250987; 0250988; 0252598; 0254613;
0536154; 0536298; 0536367; 0551342; 0563454; 0563600; 0564233; 0564308; 0574109;
1611240; 1611851; 1615632; 1624411; 1624858; 1626232; 1626671; 1626905; 1631662;
1631889; 1631926; 1631927; 1631928; 1631929; 1631930; 2336264; 2336488; 2336559;
2344581; 2354164; 3784733; 3784049; 4501576; 4501577; 4501578; 4501579; 3790131;
3787176; 3805984; 3805660; 4473454; 5285214; 5292762; 5302829; 3800868; 8180928;
3790472; 3790473; 3790474; 4481694; 4481807; 4862740; 5130497; 5138568; 8194064;
8573421; 8197775; 8182758; 8178623; 2889652; 5306369; 5306411; 5306412; 8207129;
5144445; 8194595; 8194596; 8183533; 9860827; 9860828; 9860829; 9860830; 9860831.
Серія АК №№ 3245166; 3501499; 3477468; 3486083; 3486381; 3486389; 3486390;
3681030; 3681031; 3884459; 3884661.
Серія АІ № 0636733.

У зв’язку
з викраденням
печатки
фізична особапідприємець
Коломієць Андрій
Васильович,
код ЄДРПОУ
2588802771,
з 12.05.2019 р.
вважати вказану
печатку недійсною.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні підготовчого
cудового засідання в порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 р.н., останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. Суми, вул. Бельгійська, 23,
кв. 16, який відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначене на 13 год. 30 хв. 30 травня 2019 року в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, пров.
Академічний, 13, каб. 100, головуючий суддя Мальована-Когер В. В.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Няньчура
Сергія Миколайовича (к/п № 4201710000000061), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться стосовно Няньчура С. М.
03.06.2019 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.
Няньчур С. М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 23.01.2019 р. прийнято
рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

5141066;
0254673;
1603226;
1631880;
2344146;
5287881;
3790471;
8202492;
8580354;

3486537;

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає
кримінальне провадження № 712/1822/16-к відносно Геліконової З. В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК
України за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачена Геліконова Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року народження, зареєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29, викликається в судове засідання,
яке відбудеться 06 червня 2019 року о 10 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.
Суддя С. М. Бащенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває кримінальне провадження №12015230000000454 за обвинуваченням Анісіна Івана
Миколайовича, 23.02.1991 р. н., Горбунова Олександра Миколайовича, 27.02.1984
р. н., за ч. З ст.187 КК України.
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілу Фоміну
Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменко, 24, кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце проживання: Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2 відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 05.06.2019 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового засідання 908.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне
провадження відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Лісовська Валентина Володирівна, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 04
червня 2019 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням
судді Педенко А. М.
У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в
Суддя Новик В. П. порядку спеціального судового провадження.

Суддя Г. С. Смирнов

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.»
повідомляє про втрату
бланка суворої
звітності полісу ОСЦПВ
в кількості 1(одна) шт:
АМ8428397.

Вважати недійсним.

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

У зв’язку з втратою печатки
Державного
госпрозрахункового
підприємства МВС
України «Спеціалізоване
монтажно-експлуатаційне
управління ГУМВС України
у Львівській області»,
код ЄДРПОУ 33252908,
з 22.05.2019 року,
вважати вказану печатку
недійсною.
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Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
МИЛОСЕРДЯ. Дві жінки
України днями відзначені цією
найпрестижнішою світовою нагородою медичних сестер: Валентину Басову, голову Дніпровської та Хортицької районної організації Червоного Хреста в Запорізькій області та Наталію Яковлеву, голову Станично-Луганської районної організації Червоного Хреста в Луганській області. Загалом у світі нагороджено медаллю Флоренс Найтінгейл 1517 медичних
сестер.
Майже півстоліття тому, в
1965 році, Міжнародний комітет Червоного Хреста нагородив усього п’ять жінок із багатомільйонного СРСР Золотою
медаллю імені Флоренс Найтінгейл. Медаль, на реверсі якої
написано «За справжнє милосердя і турботу про людей, що
викликають захоплення всього
людства», тоді в Україні отримала тільки Марія Сердюк із Луганська. Легендарна медсестра
пройшла Другу світову війну,
врятувала багато поранених, а
потім пов’язала долю з Червоним Хрестом. І 37 років вчила
надавати першу допомогу, налагоджувала пошук втрачених
родичів, першою організувала

Естафета медалі
імені Флоренс Найтінгейл

Фото зі сторінки Товариства Червоного Хреста в Україні у Фейсбуці

вісті звідусіль

У волонтерів Червоного Хреста на КПВВ Станиця-Луганська завжди багато роботи
мережу допомоги одиноким і
нужденним.
«У цьому році ми подали документи для нагородження вищою відзнакою милосердя голови Станично-Луганської районної організації Червоного
Хреста Наталії Яковлевої», —
розповідає голова Луганської
обласної організації Товариства Червоного Хреста України
Ольга Кудаєва.
За словами колег, роботою
та допомогою постражда-

лим від збройного конфлікту у надзвичайних ситуаціях,
зокрема організацією роботи
волонтерів на єдиному в області контрольно-пропускному пункті, Наталія заслужила
нагороду.
Медаль імені Флоренс Найтінгейл заснувала в 1912 році
Ліга Міжнародного Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Флоренс Найтінгейл —
сестра милосердя і громадський діяч Великобританії. У

1854 році, в період Кримської
кампанії, Флоренс разом із
38 помічницями, серед яких
були черниці й сестри милосердя, вирушили в польові
шпиталі спочатку в Скутарі
(Туреччина), а потім у Крим.
У 1856 році Флоренс на власні гроші встановила на високій горі у Криму над Балаклавою великий хрест із білого
мармуру на згадку про солдатів, лікарів і медсестер, які
загинули у Кримській війні.

Українська книжка стає популярною

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

20..25
10..15

16..21
8..13

ЦЕНТР

СХІД

20..25
10..15

21..26
10..15

ПІВДЕНЬ

сонячно

21..26
11..16

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 травня
Oбласть

Нiч

День

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

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

Нiч

День

+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+9 +14
+11 +16
+13 +15

+19 +24
+20 +25
+19 +24
+21 +26
+22 +27
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+19 +24
+22 +24

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ФЕСТИВАЛЬ. У Вінниці на
майдані Незалежності відбувся книжковий фестиваль
VinBookFest, покликаний популяризувати на території області книжки та читання, твори українських письменників і книговидавництво
як невід’ємні атрибути життя. Він поєднав книжкову виставку-ярмарок вітчизняних
видавництв і книгарень «Новинки книжкового двору»,
майстер-класи для дітей і дорослих, тематичні фотозони,
а також підбив підсумки конкурсу «Селфі з улюбленою
книжкою».
Було проведено благодійну
акцію «Книга для бійця», пре-

Що читати – це цікаво, розуміє навіть малеча
зентацію інноваційних проектів Kids Police City, «Дитяча інклюзивна література»
та «Бібліотека здатна дивувати». Учасники заходу мали

змогу поспілкуватися і взяти
автографи українських письменників Сашка Лірника, Зірки Мензатюк, Євгенії Пірог та
Василя Шкляра.

«Це вже третій фестиваль VinBookFest. Цього року вперше він проходив два
дні. Хочемо донести до людей думку, що читати потрібно. І вінничани читають: на
двох попередніх фестивалях
видавництва продали багато книжок, і це приємно», —
сказала директор Вінницької міської централізованої
бібліотечної системи Ірина
Івасюк.
Фестиваль показав, що
українська книжка стає популярною, а читати — це модно
та креативно. Захід відбувся за підтримки облдержадміністрації, міської ради, організатори — міська централізована бібліотечна система та громадська організація
«Культурний всесвіт».

Пенсіонери стали випускниками
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СОЦІУМ. У сумському Університеті третього віку завершився черговий навчальний
рік. 50 сумлінних випускників, які не пропустили жодного заняття (найстаршій понад

90 років), отримали сертифікати освітнього закладу, що діє на
базі міського територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».
Упродовж минулого навчального року заняття проходили на
дев’яти факультетах, з-поміж

яких найпопулярніші здоров’я,
сучасних технологій та мистецький. Учитися зголосилися
415 пенсіонерів.
За словами директора «Берегині» Інни Галіченко, цю соціально-педагогічну послугу містянам поважного віку почали
надавати 10 років тому, коли

організували «Школу пенсіонера». У 2013-му на базі відділень
денного перебування «Калина»
та «Злагода» відкрили Університет третього віку із п’ятьма
факультетами. Відтоді його відвідали понад 500 ветеранів,
значна частина яких навчалася
на кількох факультетах.

«Балтійська симфонія» для українців
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
ДУХОВНІСТЬ. У Сумському художньому музеї імені
Н. Онацького відкрилася виставка «Балтійська симфонія», в експозиції якої 50 тво-

рів відомих митців Естонії,
Литви і Латвії — 36 графічних і 14 живописних робіт.
Разом із т.в.о. голови Сумської облдержадміністрації
Вадимом Акпєровим участь
у відкритті виставки взяли Надзвичайні і Повноваж-

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

ні посли трьох країн Балтії,
які надали кошти для обрамлення робіт. За словами високопосадовців, ця виставка
— не лише культурно-мистецька дипломатія, а й можливість для українців пізнати високе мистецтво трьох

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

країн Балтії, доторкнутися
до прекрасного, зробити ще
один крок до міжнародної
співпраці.
Після Сум виставковий
проект буде представлено в
кількох музеях Сумщини і за
її межами.

Конкуренткам —
жодних
шансів
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
БОДІБІЛДИНГ. Черкащанка Оксана Оробець стала переможницею Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес. Найпрестижніший турнір у світі серед професіоналів з фітнесу та бодібілдингу пройшов у Південно-Африканській Республіці. Українська спортсменка не залишила конкуренткам жодних шансів,
продемонструвавши
неймовірну
фізичну форму
та підкоривши суддів і
глядачів приголомшливим
тілом.
Рік тому вона
виграла
перший чемпіонат
світу серед професіоналів Elite
IFBB у жіночих категоріях із сумарним призовим фондом 100 000 доларів.
Народилася Оксана 1988 року в Черкасах. Із шести років займається танцями і спортом.
Дев’ять років тому закінчила факультет романо-германської філології Черкаського
національного університету
ім. Б. Хмельницького. Нині
здобуває другу вищу освіту
в Київському інституті фізичної культури і спорту. Брала
участь у телепроекті «Холостяк», знімалася для реклами Щасливі миті
телепроекту «Зважені та щас- перемоги надовго
ливі», була співхореографом у закарбуються в пам’яті
спортсменки
проекті «Майданс».
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