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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Слід добре вивчити 

уроки української 
історії та  

не шукати шляхів 
капітуляції перед 

Росією».

У НАТО працюють 
над ефективним 
стримуванням

ПРОТИДІЯ. НАТО не визнає незаконної анексії Криму й вимагає 
від Росії звільнити захоплених торік українських моряків і кораблі. 
На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО, головний 
маршал повітряних сил Стюарт Піч на відкритті засідання Коміте-
ту Альянсу в Брюсселі.

«Хочу бути чітким. НАТО не визнавало і не визнає незаконної 
анексії Криму. Ми стежимо за розвитком ситуації навколо Криму й 
співпрацюємо з військовими України. Ми закликаємо Росію звіль-
нити моряків і кораблі, захоплені торік», — цитує Укрінформ слова 
посадовця. З огляду на ситуацію, що складається в Чорноморсько-
му регіоні, НАТО наростило рівень співпраці з Україною і Грузією, 
які були й залишаються важливими партнерами Альянсу.

Стюарт Піч нагадав, що політичну волю до посилення оборонних 
спроможностей Альянсу було чітко сформульовано під час брюс-
сельського саміту НАТО торік улітку. І Військовий комітет відповідає 
за втілення політичних рішень у практичні спроможності Альянсу. 

32 млн грн
спрямував уряд на поворотній основі 

Укроборонпрому для фінансового 
аудиту його діяльності

ГОСТРА ТЕМА. На Житомирщині для більшості школярів 
навіть заміські табори — недосяжна розкіш

Оздоровлення дітей 
улітку: про що 
мовчить статистика

Голова Верховної Ради про те, чим насправді  
повинна перейматися влада у складний  
історичний період   

5

3 4
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до Положення про 
Державне агентство рибного 
господарства України»

У нашій країні не може бути 
жодних компромісів щодо 
курсу в НАТО. І консенсус у 
суспільстві має відповідати 
консенсусу у владі

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Уряд зламав тренд руйнації економіки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. За три роки забезпечено її стабільність і  подальше зростання

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Засідання уряду Прем’єр-
міністр Володимир Грой-

сман розпочав із повідомлення, 
що не змінив свого рішення і по-
дає у Верховну Раду заяву про 
відставку. Він наголосив, що за 
посаду не тримається й завжди 

був готовий брати на себе відпо-
відальність і давати якісний ре-
зультат. 

«Минулі три роки були важ-
кими і для держави, і для людей. 
Уряду доводилося розв’язувати 
складні й часом безпрецедент-
ні проблеми. Ми завжди намага-
лися знайти правильні рішення, 
які б сприяли зменшенню кіль-

кості проблем, а не збільшенню. 
Одне з головних завдань, з яким 
ми впоралися, — змінили тренд 
від руйнації національної еконо-
міки через об’єктивні причини 
передусім зовнішньої агресії до 
закладення основ для її стабілі-
зації та зростання. 

Ми почали рухатися у впрова-
дженні якісних змін, які нині не 

завершено, адже трьох років ма-
ло для розв’язання всіх проблем, 
що накопичувалися в країні де-
сятиліттями. Але маємо макро-
економічну стабільність. Валют-
ні резерви сягнули 20 мільярдів 
доларів. Державний борг змен-
шено з 80 до 60% внутрішнього 
валового продукту. Втричі збіль-
шено мінімальну зарплату, вдві-

чі — середню. Водночас перед 
країною стоїть багато загроз — і 
в безпековому секторі, і в енер-
гетиці. Потрібні чіткі рішення. 
І хоч би де я був, боротимуся за 
успіх українців і України. Вона 
для мене не просто місце на кар-
ті, а велика 45-мільйонна 
держава, в якій ми почали 
наводити лад. 2
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Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Со-

борний, 1) викликає  як обвинуваченого Михайлова Віталія Во-

лодимировича в судове засідання, яке відбудеться 18 червня 

2019 року об 11 год. 30 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному 

провадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володими-

ровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Со-

борний, 1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгі-

йовича в судове засідання, що відбудеться 10 червня 2019 року 

о 16 год. 00 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню про обвинувачення Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1  

ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

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

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 21.01.1986 р. н., що проживає за адресою:  
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 81/1, кв. 230, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається у судове засідання, що відбудеться 30 травня 2019 року о 14.30 
годині, 14 червня 2019 року о 14.00 годині, 01 липня 2019 року о 16.00 годині, 02 липня 2019 
року о 09.30 годині, 29 липня 2019 року о 15.00 годині, 02 серпня 2019 року о 14.30 годині, 
в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Д. В. Осіік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ-Радіо» повідомляє, що впродовж виборчо-
го процесу на позачергових виборах народних депутатів надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з по-
зивними — Ретро ФМ агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях з ПДВ:

Мережа — 18,00 грн. 
Київ — 9,00 грн. 

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна
Александрія 0,20 Краматорськ 0,30 Полтава 0,45
Біла Церква 0,20 Покровськ 0,35 Нікополь 0,35
Бердянськ 0,20 Кременчук 0,40 Черкаси 0,35
Генічеськ 0,20 Лисичанськ 0,30 Шостка 0,20
Дніпро 2,00 Лубни 0,20 Суми 0,30
Кропивницький 0,30 Одеса 1,35 Харків 3,35
Чернігів 0,35 Павлоград 0,35 Херсон 0,55
Ніжин 0,20 Маріуполь 0,90 Умань 0,35
Мелітополь 0,20 Красногорівка 0,20

Приватне акціонерне товариство «НАШЕ РАДІО» повідомляє, що впродовж виборчого процесу на позачергових вибо-
рах народних депутатів надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними — «НАШЕ РАДІО» агітацій-
них матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях за одну секунду ефірного часу, з ПДВ.

Мережа — 18,00 грн. 
місто Київ — 6,50 грн. 

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна
Вінниця 0,45 Чернігів 0,35 Суми 0,20
Дніпро 2,00 Луцьк 0,50 Тернопіль 0,45
Рівне 0,35 Львів 1,10 Трускавець 0,20
Житомир 0,50 Маріуполь 0,90 Ужгород 0,45
Запоріжжя 1,10 Миколаїв 0,55 Харків 3,35
Івано-Франківськ 0,50 Новоград-Волинський 0,35 Херсон 0,45
Кропивницький 0,35 Одеса 1,35 Хмельницький 0,45
Кривий Ріг 0,50 Полтава 0,45 Черкаси 0,35
Лисичанськ 0,30

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Крючко-
ва Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року народження, зареє-
строваного за адресою: Луганська область, Попаснянський ра-
йон, смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами кри-
мінального провадження № 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Крючкова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 4 червня 2019 року о 
09 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Жигулі-
на Олександра Володимировича, 19.08.1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на 
підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судо-
вого засідання, яке відбудеться 05 червня 2019 року о 09 год. 00 
хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У 
разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя Я. М. Синянська

Оголошення про намір передати в оренду нерухо-
ме майно спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Луганської області: частина нежитло-
вої будівлі — аптеки А-1 загальною площею 37,85 кв. 
м, яка складається з приміщень: №№ 1-5, 1-8, 1-15 та 
частини приміщення 1-7 за адресою: провулок Цен-
тральний, будинок 2 б, с. Бондарівка, Марківський 
р-н, Луганська область, терміном на 35 місяців, мета 
використання — з урахуванням вимог чинного зако-
нодавства, призначення та характеристики (балансо-
утримувач — Комунальне підприємство «Луганська 
обласна «Фармація Північ»). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про орен-
ду відповідного майна приймаються протягом 10 ро-
бочих днів з моменту опублікування оголошення за 
адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, каб. 
101, тел. 2-55-00. 

В провадженні Міловського районного суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня №418/975/17 за клопотанням прокурора Марків-
ського відділу Старобільської місцевої прокуратури 
Романенка О. В. про встановлення строку для озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування 
підозрюваному Черніку Віктору Олександровичу.

Підозрюваний Чернік В. О. зареєстрований за 
адресою: вул. Миру, 45, с. Кризьке, Марківський ра-
йон, Луганська область.

Для розгляду справи по суті підозрюваному Чер-
ніку В. О. необхідно прибути о 10 годині 00 хвилин 03 
червня 2019 року у судове засідання до залу суду за 
адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове, Мілов-
ський район, Луганська область.

Суддя С. І. Чехов

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Кормушкіна Ігоря Валерійовича, 11.12.1979 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Юж-
ний, буд. 6-а, кв. 102, за матеріалами кримінального провадження № 433/1172/18, 
1-кп/425/115/19, на підставі обвинувального акта відносно Кормушкіна І. В. за ч. 1  
ст. 258-3,  ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Кормушкіну І. В. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 05 червня 2019 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Лиманського Івана Сергійовича, 27.05.1992 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Алчевськ,  
вул. Леніна, 58/11, за матеріалами кримінального провадження № 607/13230/18, 
1-кп/425/198/19, на підставі обвинувального акта відносно Лиманського І. С. за ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинуваченому Лиманському І. С. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 10 червня 2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Дочірнє підприємство «Телерадіоорганізація «Довіра» повідомляє, 
що впродовж виборчого процесу на позачергових виборах народних 
депутатів надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з по-
зивними — «Авторадио» агітаційних матеріалів за фіксованими ціна-
ми, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях за одну секунду ефірно-
го часу, з ПДВ.

Мережа — 6,00 грн. 
Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна

Біла Церква 0,25 Луцьк 0,50 Суми 0,25
Бердянськ 0,25 Павлоград 0,40 Тернопіль 0,50
Запоріжжя 1,00 Мелітополь 0,25 Южноукраїнськ 0,35
Івано-Франківськ 0,60 Мукачево 0,25 Черкаси 0,35
Кривий Ріг 0,60 Рівне 0,35 Хмельницький 0,50
Чернігів 0,35

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

у переговорах між Україною та Сполученим 
Королівством Великої Британії і Північної 

Ірландії щодо укладення Угоди  
про політичне співробітництво, вільну 
торгівлю і партнерство між Україною  
та Сполученим Королівством Великої 

Британії і Північної Ірландії
З метою забезпечення врегулювання двосторонніх відносин між Україною та Сполуче-

ним Королівством Великої Британії і Північної Ірландії після виходу Сполученого Королів-
ства Великої Британії і Північної Ірландії зі складу Європейського Союзу:

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах між Україною та Сполученим 
Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо укладення Угоди про політич-
не співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королів-
ством Великої Британії і Північної Ірландії в такому складі:

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Олексій Юрійович — державний секретар Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, глава делегації

БОЖОК Єгор Валерійович — заступник Міністра закордонних справ України, заступ-
ник глави делегації

ФЕДОРЧУК Володимир Ярославович — заступник Державного секретаря Кабінету 
Міністрів України, заступник глави делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного права Мі-
ністерства юстиції України

БОЙКО Наталія Андріївна — заступник Міністра енергетики та вугільної промисловос-
ті України з питань європейської інтеграції

ВІТКІН Леонід Михайлович — директор Департаменту технічного регулювання Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України

ВОЙЦЕЩУК Андрій Дмитрович — директор Департаменту організації митного контр-
олю та оформлення Державної фіскальної служби України

ДОВГАНЬ Віктор Миколайович — заступник Міністра інфраструктури України з пи-
тань європейської інтеграції

ЖАЛДАК Валерій Олександрович — директор Департаменту інтелектуальної власнос-
ті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ЖОВКВА Ігор Іванович — Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та 
європейської інтеграції Адміністрації Президента України

КУЗЬО Микола Степанович — заступник Міністра екології та природних ресурсів 
України з питань європейської інтеграції

КУНАТЕНКО Віталій Іванович — заступник директора Департаменту доступу до ринків 
та взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

КУЧИН Володимир Леонідович — начальник Управління європейської інтеграції та 
міжнародних програм Національного банку України (за згодою)

ЛАПА Володимир Іванович — Голова Державної служби України з питань безпечнос-
ті харчових продуктів та захисту споживачів

ЛАХТІОНОВА Лілія Володимирівна — директор Департаменту регулювання публічних 
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ЛІНІЧЕНКО Денис Володимирович — заступник директора Юридичного департамен-
ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

НІЖНІК Марія Володимирівна — перший заступник Голови Антимонопольного комі-
тету України — державний уповноважений

РОЖКОВ Олексій Валерійович — директор Департаменту міжнародного торговельно-
економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України

СИДОРУК Наталія Євгенівна — директор Департаменту торговельного захисту Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України

СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна — генеральний директор Урядового офісу координа-
ції європейської та євроатлантичної інтеграції

ТРОФІМЦЕВА Ольга Василівна — заступник Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України з питань європейської інтеграції.

2. Дозволити главі делегації в разі потреби:
вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України та керівника-

ми відповідних центральних органів виконавчої влади зміни до складу делегації України;
залучати в установленому порядку до роботи делегації України працівників органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів.
З. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах між Україною 

та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо укладення Уго-
ди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Спо-
лученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (додаються, для службово-
го користування).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 травня 2019 року
№48/2019-рп

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії 

 Кабінету Міністрів України  
за участю керівників центральних органів виконавчої  

влади на травень — червень 2019 року
24 травня Міністерство культури України 
28 травня Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
 та житлово-комунального господарства України 
31 травня Міністерство фінансів України
4 червня Міністерство юстиції України
7 червня Міністерство у справах ветеранів України
11 червня Пенсійний фонд України
14 червня Державна служба України з питань праці
18 червня  Національна поліція України
21 червня  Державна міграційна служба України
25 червня  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  

254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00,  
прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.  
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).

ГРАФІК 
особистого прийому громадян Першим віце-прем’єр-міністром,  

віце-прем’єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють міністерства
Перший віце-прем’єр-міністр України —  четвертий понеділок
Міністр економічного розвитку   непарного місяця
і торгівлі України  
Віце-прем’єр-міністр України —   другий четвер
Міністр регіонального розвитку,   непарного місяця
будівництва та житлово-комунального 
господарства України  
Віце-прем’єр-міністр з питань   четвертий четвер
європейської та євроатлантичної   непарного місяця
інтеграції України  

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
22 березня 2019 р.             Сєвєродонецьк                                     №  95/В

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
10 квітня 2019 р. за № 42/1952

Про визнання таким,  
що втратив чинність, наказу  

від 10.02.2017 № 54/В

Відповідно до пункту 8 Положення про Головні територіальні управлін-
ня юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в 
областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністер-
ства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змі-
нами), у зв’язку з необхідністю врегулювання відносин в сфері доступу до 
публічної інформації, та з метою узгодження власних актів, 

НАКАзУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного територіально-

го управління юстиції у Луганській області від 10 лютого 2017 року № 54/В 
«Про затвердження Порядку та розміру відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформа-
цію, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Лу-
ганській області», зареєстрований в Головному територіальному управлін-
ні юстиції у Луганській області 22 лютого 2017 року за № 26/1626.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Т. ФІЛАТОВА

Віце-прем’єр-міністр України Кириленко В. А.   третій вівторок 
    парного місяця
Віце-прем’єр-міністр України Кістіон В. Є.   четвертий четвер 
    парного місяця
Віце-прем’єр-міністр України Розенко П. В.   третій вівторок 
    непарного місяця
Міністр Кабінету Міністрів України    другий вівторок 
    парного місяця
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оголошення

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

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє про розміщен-
ня на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua вимог голови територіального відділення від 04.01.2019  
№ 70-02/2-63 до ПП «УКРДИЗЕЛЬ» (ідентифікаційний код — 39563622); від 04.02.2019 № 70-02/2-877 до ФОП 
СКРИПНІКОВА С. В. (ідентифікаційний номер — 2817419918), № 70-02/2-879 до ФОП ЦЕРАХТО О.Д. (ідентифі-
каційний номер — 1817808673), № 70-02/2-912 до ПП «ЕНЕРГОМИР» (ідентифікаційний код — 32778154); витя-
гів з рішень про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 11.04.2019 № 43-р/к по справі  
№ 2/01-91-18 щодо ТОВ «МЕЛІСС» (ідентифікаційний код — 38952973) та ТОВ «ЕНЕРГО КАБЕЛЬ» (ідентифікаційний код 
— 34470701), від 26.03.2019 № 31-р/к по справі № 1/01-78-18 щодо ФОП Малакуцького В. А. (ідентифікаційний номер —  
2507500059) та ТВПП «Ресурс» (ідентифікаційний код — 30429974), від 26.03.2019 № 35-р/к у справі № 2/14-129-18 щодо  
ТОВ «УКРТЕХБУД» (ідентифікаційний код — 35247879); рішень про порушення законодавства про захист економічної  
конкуренції від 27.11.2018 № 130-р/к по справі № 2/12-65-18 щодо ТОВ «БК СПЕЦБУДТЕХНОЛОГІЯ» (ідентифікаційний код 
— 34016029), від 18.12.2018 № 140-р/к по справі № 2/12-119-18 щодо ТОВ «МЕЛІСС» (ідентифікаційний код — 38952973), 
від 18.12.2018 № 141-р/к по справі № 2/12-118-18 щодо ТОВ «ЕНЕРГО КАБЕЛЬ» (ідентифікаційний код — 34470701), від 
28.02.2019 № 14-р/к по справі № 2/01-13-19 щодо ФОП СКРИПНІКОВА С. В. (ідентифікаційний номер — 2817419918) та 
ФОП ЦЕРАХТО О. Д. (ідентифікаційний номер — 1817808673).

Дочірнє підприємство «НОВИЙ ОБРІЙ» повідомляє, що впродовж виборчого процесу на позачергових вибо-
рах народних депутатів надаватиме послуги з розміщення в ефірі радіостанції з позивними — «Радио Пятни-
ца» агітаційних матеріалів за фіксованими цінами, що вказані нижче. Ціни вказані в гривнях з ПДВ:

Мережа — 22,00 грн. 
Київ — 11,00 грн. 

Назва міста Ціна Назва міста Ціна Назва міста Ціна
Бердянськ 0,20 Лохвиця 0,20 Старобільськ 0,20
Вінниця 0,35 Луцьк 0,45 Суми 0,20
Дніпро 1,50 Львів 1,00 Тернопіль 0,35
Ізмаїл 0,20 Маріуполь 0,65 Ужгород 0,35
Житомир 0,45 Мелітополь 0,20 Харків 2,50
Івано-Франківськ 0,45 Миколаїв 0,45 Херсон 0,35
Кропивницький 0,20 Первомайськ 0,20 Хмельницький 0,35
Краматорськ 0,20 Одеса 1,00 Черкаси 0,25
Покровськ 0,20 Полтава 0,35 Чернігів 0,25
Кременчук 0,35 Полонне 0,20 Чернівці 0,45
Кривий Ріг 0,45 Рівне 0,30 Трускавець 0,20
Гадяч 0,20 Овруч 0,20
Бережани 0,20 Умань 0,20

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
медичний університет» оголошує конкурс на 

заміщення вакантних посад!
Асистент кафедри акушерства і гінекології – 2 (1,5 ст.).
Асистент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оператив-

ної хірургії – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри внутрішніх та професійних хвороб – 1 (0,5 ст.).
Доцент дитячих хвороб – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології – 2 (2 ст.).
Доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології – 1 (1 ст.).
Професор кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних 

дисциплін – 1 (1 ст.).
Старший викладач кафедри іноземних мов та соціально-гумані-

тарних дисциплін – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмоноло-

гії – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії – 2 (2 ст.).
Асистент кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії –  

1 (0,75 ст.).
Професор кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії – 

1 (0,5 ст.).
Асистент кафедри профілактичної і соціальної медицини, 

мікробіо логії та епідеміології – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіо-

логії та епідеміології – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дис-

циплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук ПВНЗ 
«Київський медичний університет» – 1 (1 ст.).

Асистент кафедри терапевтичної стоматології – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патоло-

гічної фізіології – 3 (3 ст.).
Доцент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологіч-

ної фізіології – 2 (2 ст.).
Професор кафедри фармакології, клінічної фармакології, патоло-

гічної фізіології – 1 (1 ст.).
Асистент кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної 

фармації, технології ліків – 3 (2,5 ст.).
Викладач кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної 

фармації, технології ліків – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної фар-

мації, технології ліків – 3 (3 ст.).
Завідувач кафедри фармацевтичного менеджменту, клінічної 

фармації, технології ліків – 1 (1 ст.).
Старший викладач кафедри фармацевтичного менеджменту, клі-

нічної фармації, технології ліків – 2 (2 ст.).
Професор кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармако-

гнозії – 1 (1 ст.).
Старший викладач кафедри фізіології, медичної біології та біоло-

гічної фізики – 1 (0,75 ст.).
Асистент кафедри хімії – 1 (1 ст.).
Доцент кафедри хірургічних хвороб №1 – 1 (0,5 ст.).
Професор кафедри хірургічних хвороб №2 – 1 (0,25 ст.).
Бажане знання англійської мови!
Термін подачі документів – місяць з дня опублікування оголошення.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 044 567 22 88.
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2, каб.305 

(відділ кадрів), телефон (044)567 22 88, e-mail: hr@kmu.edu.ua

Інформація про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності,  які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки майна  

Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлової 
будівлі — аптеки А-1 загальною площею 37,85 кв. м, 
яка складається з приміщень: №№ 1-5, 1-8, 1-15 та 
частини приміщення 1-7, що розташована за адре-
сою: провулок Центральний, буд. 2 б, с. Бондарівка, 
Марківський р-н, Луганська область.

Балансоутримувач — Комунальне підприємство 
«Луганська обласна «Фармація Північ».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна 
шляхом проведення незалежної оцінки для розрахун-
ку орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): 31 травня 2019 р.

Платник: Комунальне підприємство «Луганська об-
ласна «Фармація Північ».

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: 

приміщення, частини будівель. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-

ті буде здійснюватися відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, заре-
єстрованій в Міністерстві юстиції України 20.02.2018  
№ 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які 
діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оці-
ночної діяльності, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за відповідним 
напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цьо-
го напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департа-
менту комунальної власності, земельних та майно-
вих відносин облдержадміністрації конкурсну доку-
ментацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу ІІ По-
ложення. 

Конкурсна документація подається по кожному 
об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом під-
твердних документів та обов’язковим зазначенням 
об’єкта, на який подається конкурсна документація, 
за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, 
каб. 101. Прийняття документів припиняється за чо-
тири робочі дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної 
власності, земельних та майнових відносин облдер-
жадміністрації 21 червня 2019 року о 14.00 за адре-
сою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. 
Телефон для довідок: 2-55-00.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
повторного Аукціону з продажу майна (активів) 
Банку, а саме:

Лот № 351732 Квартира № 16, заг.пл. 76,27 
кв.м. за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Коо-
перативна, 7, кв. 16.

Початкова ціна продажу: 852 959,14 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 85 295,91 грн.

Лот № 351733 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0003, за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ) Розмір гарантійно-
го внеску: 296 092,91 грн.

Лот № 351734 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0004, за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351735 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0005 за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351736 Земельна ділянка, заг. пл. 2,0 га, 
К/Н: 3221482803:02:004:0006, за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351737 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0008 за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351739 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0009, за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351741 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0010 за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351746 Земельна ділянка, заг.пл. 2,0 га, 
К/Н:3221482803:02:004:0011 за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі.

Початкова ціна продажу: 2 969 029,16 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 296 902,91 грн.

Лот № 351747 Земельна ділянка, заг.пл. 14,0 га, 
К/Н:3221487300:02:001:0016, за адресою: Київська 
обл., Васильківський р-н, Рославичівська с/р.

Початкова ціна продажу: 6 852 715,12 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ).Розмір гарантійно-
го внеску: 685 271,51 грн.

Лот № 351748 Земельна ділянка, заг.пл. 
20,0002 га, К/Н:3221487300:02:022:0013, за адре-
сою: Київська обл., Васильківський р-н, Рослави-
чівська с/р.

Початкова ціна продажу: 9 157 758,09 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 915 775,81 грн.

Лот № 351750 Земельна ділянка, заг.пл. 32,0 га, 
К/Н:3221487300:02:023:0015, за адресою: Київська 
обл., Васильківський р-н, Рославичівська с/р.

Початкова ціна продажу: 12 991 889,70 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 1 299 188,97 грн.

Лот № 351751 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 
га, К/Н:5324081908:08:001:0087, за адресою: Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино.

Початкова ціна продажу: 218 505,33 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску 21 850,53 грн.

Лот № 351753 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 
га, К/Н: 5324081908:08:001:0090, за адресою: 
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино.

Початкова ціна продажу: 218 505,33 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 21 850,53 грн.

Лот № 351755 Земельна ділянка, заг.пл. 0,1980 
га, К/Н:5322485103:03:001:0016, за адресою: Пол-
тавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки.

Початкова ціна продажу 81 576,85 грн. (не під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 8 157,69 грн. без ПДВ.

Лот № 351757 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 
га, К/Н:6123081500:02:001:0033, за адресою: Тер-
нопільська обл., Козівський р-н, с. Вікторівка, вул. 
Львівська.

Початкова ціна продажу: 97 585,54 грн. (не під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 9 758,55 грн.

Лот № 351759 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 
га, К/Н:5324081908:08:001:0088, за адресою: Пол-
тавська обл., с. Затурино.

Початкова ціна продажу: 221 153,28 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 22 115,33 грн. 

Лот № 351761 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 
га, К/Н:5324081908:08:001:0089, за адресою: Пол-
тавська обл., с. Затурино.

Початкова ціна продажу: 221 153,28 грн. (не 
підлягає оподаткування ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 22 115,33 грн.

Лот № 351762 Земельна ділянка, заг.пл. 0,20 
га, К/Н:6325183501:00:003:0027, за адресою: Хар-
ківська обл., Харківський р-н, с. Руські Тишки, 
вул. Сонячна, 7.

Початкова ціна продажу: 181 028,03 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 18 102,80 грн.

Лот № 351765 Земельна ділянка, заг.пл. 1,4130 
га, К/Н:3222486600:04:004:0032,за адресою: Ки-
ївська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасів-
ська с/р.

Початкова ціна продажу: 3 248 483,56 грн. (не 
підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійно-
го внеску: 324 848,35 грн.

Лот №351725 Нежитлові приміщення (сервіс-
ний центр та магазин непродовольчих товарів), 
заг.пл. 386,0 кв.м., за адресою: м. Полтава, вул. 
Сковороди, 2а.

Початкова ціна продажу: 4 091 030,83 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 409 103,08 грн. 

Лот № 351726 Незавершене будівництво жит-
лового будинку, заг.пл. 532,6 кв.м. та земельна ді-
лянка, заг.пл. 0,12 га, К/Н:5610100000:01:045:0057, 
за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу: 3 066 965,86 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 306 696,57 грн.

Лот № 351724 Адмінприміщення, заг.пл. 
363,9 кв.м., виробнича база (столярний цех, су-
шарня, складські приміщення), заг.пл. 530,3 
кв.м та земельна ділянка, заг.пл. 0,5489 га.,  
К/Н:5625085600:01:004:0948, за адресою: Рівнен-
ська обл. Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Юві-
лейна, 15. 

Початкова ціна продажу: 996 720,16 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 99 672,02 грн. 

Лот № 351728 Житловий будинок, заг. пл. 
242,5 кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 0,1 га, 
К/Н:5910200000:22:008:0015, за адресою: Сум-
ська обл., м. Охтирка, вул. Л. Українки, 101.

Початкова ціна продажу: 907 412,21 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 90 741,22 грн.

Лот № 351729 Будівлі та споруди, заг.пл. 937,7 
кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпро-
петровський р-н, смт Обухівка, вул. Вознесенська, 
62а.

Початкова ціна продажу: 1 820 912,58 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 182 091,26 грн. 

Лот № 351730 Нежитлова будівля, заг.
пл.1418,2 кв.м та земельна ділянка, заг.пл. 0,1422 
га, К/Н:5910700000:05:010:0018, за адресою: Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Свободи (вул. Жовтне-
вої Революції), 28.

Початкова ціна продажу: 6 923 104,20 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску: 692 310,42 грн.

Лот № 351731 Нежитлове приміщення №68, 
центр побутових послуг (кафе, перукарня), заг.
пл. 270,7 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Гри-
щенко, 8.

Початкова ціна продажу 1 057 958,53 грн. (під-
лягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного 
внеску 105 795,85 грн. 

Аукціон відбудеться 24.06.2019 року з 9:00 до 
18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аук-
ціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, го-
дини роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в 
електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 19.06.2019 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 19.06.2019 року на 
поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний 
ощадний банк України», МФО 322669. З приводу 
ознайомлення з майном та за більш детальною 
інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.

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: GL3N03480; GL6N03471
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:

08.07.2019

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/ 
42605-asset-sell-id-197863,  
deltabank.com.ua/

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: GL8N03477-GL8N03479; GL8N03715; 

GL8N03475-GL8N03476;  
GL8N03472-GL8N03474

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

13.06.2019

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/ 
42628-asset-sell-id-197912, 
42616-asset-sell-id-197891, 
42604-asset-sell-id-197862, 
42617-asset-sell-id-197892
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Тигр Єлисей  
святкує  
триріччя

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ІМЕНИННИК. У Харківському зоопарку свято. Як пові-
домляє SQ, тигр Єлисей відзначає третій день народжен-
ня. За традицією, яка склалася за час його перебування в 
зоопарку, смугастий красень отримав у подарунок короб-
ку зі смачним сюрпризом. У святково оформленій упаков-
ці було цілих вісім кілограмів баранини. 

До привітань іменинникові, безперечно, приєдналися і 
гості звіринця, але почастувати тигра смаколиками мож-
на було лише з дозволу його доглядальників.

Як розповіли працівники зоопарку, Єлисеєві тут ве-
деться нівроку. За час проживання в харківському зві-
ринці його вага збільшилася приблизно в шість разів і ни-
ні становить понад 200 кілограмів.

Багата юними талантами подільська земля
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДІТИ. У вінниці під час за-
гальноміського свята обдаро-
ваної молоді «Талант-2019» від-
значили понад тисячу юнаків і 
дівчат. Грамоти і грошові пре-
мії отримали найталановитіші 
учні вінницьких шкіл, які стали 
переможцями олімпіад різних 
рівнів, змагань, конкурсів, ви-
хованці дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл і шкіл естетичного 

виховання, клубних формувань 
тощо. відзначили обдарованих 
учнів і студентів, які за підсумка-
ми другого семестру цього на-
вчального року стали стипенді-
атами міської ради. 

«ви гордість не лише вінни-
ці, а й усієї України. Запорука 
вашого успіху — наполеглива 
праця над собою, завдяки якій 
ви й маєте такі чудові досягнен-
ня. Упевнений, що ви не зупи-
нитеся на досягнутому й  нада-
лі працюватимете над собою. 

важливо, що у вас є змога ре-
алізувати себе в майбутньому. 
Бажаю, щоб вами пишалися не 
лише ваші рідні та близькі, а й  
уся Україна», — зазначив під 
час свята міський голова Сер-
гій Моргунов.

Протягом цього навчаль-
ного року на всеукраїнських 
олімпіадах учні вінницьких 
шкіл вибороли 449 призових 
місць та 21 — у загальнодер-
жавних. а на всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-до-

слідницьких робіт Малої ака-
демії наук вінничани здобу-
ли 75 місць на обласних та 10 
— на загальнодержавних ета-
пах. Чимало школярів виборо-
ли призові місця у міських, об-
ласних, всеукраїнських кон-
курсах, фестивалях, спортив-
них змаганнях. За підсумка-
ми ІІ семестру 2018—2019 на-
вчального року стипендіатами 
міської ради стали 400 учнів і 
студентів навчальних закла-
дів міста.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +22 +27 Черкаська +11 +16 +21 +26
Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +12 +17 +22 +27
Чернігівська +12 +17 +22 +27 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +11 +16 +21 +26 Дніпропетровська +12 +17 +22 +27
Закарпатська +7 +12 +17 +22 Одеська +12 +17 +22 +27
Рівненська +9 +14 +19 +24 Миколаївська +11 +16 +21 +26
Львівська +7 +12 +17 +22 Херсонська +11 +16 +22 +27
Івано-Франківська +7 +12 +17 +22 Запорізька +12 +17 +21 +26
Волинська +8 +13 +18 +23 Харківська +11 +16 +21 +26
Хмельницька +10 +15 +20 +25 Донецька +12 +17 +22 +27
Чернівецька +6 +11 +16 +21 Луганська +11 +16 +23 +28
Тернопільська +8 +13 +18 +23 Крим +12 +17 +22 +27
Вінницька +10 +15 +20 +25 Київ +15 +17  +25 +27

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

22..27
12..17

23..28
12..17

22..27
12..17

22..27
12..17

17..22
7..12

гроза

Робимо українське кіно разом 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

КУЛЬТУРА. Стали відо-
мі переможці конкурсу сцена-
ріїв «Своє кіно-3», який третій 
рік поспіль проводить асоціа-
ція «Сприяння розвитку кіне-
матографа в Україні — дивись 
українське!» в межах реалізації 
комплексного проекту «Дивись 
українське». 

Розпочався конкурс у 2016 
році й відразу став всеукраїн-
ським і народним, бо участь у 
ньому необмежено ні за фа-
хом, ні за віком, ні за місцем 
проживання номінанта. Оцінює 
цікавість сценарних заявок і 
можливість їх подальшої екра-
нізації професійне журі з до-
свідчених режисерів, продюсе-
рів, критиків і дистриб’юторів. 
воно обирає з півтисячі твор-
чих ідей, надісланих учасника-

ми, десяток найвдаліших. За 
сюжетами від народних сце-
наристів — переможців попе-
редніх років у межах проекту 
«Дивись українське» вже зня-
то 20 короткометражних філь-
мів. Їх подивилися понад півто-
ра мільйона відвідувачів кіно-
театрів у блоці трейлерів перед 
основними фільмами сеансів. 

«Дивись українське!» ство-
рив прецедент у вітчизняно-
му кіносередовищі, де, з одно-
го боку, поєднав талант укра-
їнців, професіоналів у цій галу-
зі, експертів, а з іншого — вивів 
на новий рівень популяризацію 
українського кіно», — зазначив 
ініціатор проекту голова прав-
ління асоціації «Сприяння роз-
витку кінематографа в Україні 
— дивись українське!» андрій 
Різоль.

У проекті втілено синерге-
тичну технологію кінопроцесу, 

де об’єднано в систему всіх, 
хто формує тенденції розви-
тку вітчизняної індустрії кіно, 
від народження ідеї, створен-
ня фільму, його фінансуван-
ня до представлення гляда-
чеві. Успішна реалізація цьо-
го задуму, за словами андрія 
Різоля, була б неможливою 
без підтримки великої кількос-
ті кінематографістів і партне-
рів. Генеральний партнер про-
екту — «Райффайзен Банк 
аваль», офіційний партнер 
конкурсів сценаріїв «Своє кі-
но» — всеукраїнський благо-
дійний фонд Ігоря Янковсько-
го «Ініціатива заради майбут-
нього». 

На прес-конференції, при-
свяченій оголошенню пере-
можців конкурсу сценарис-
тів «Своє кіно-3», очільник 
Держкіно Пилип Іллєнко по-
дякував організаторам і парт-

нерам проекту, зазначивши, 
що це правильний підхід, ко-
ли люди зі спільним розумін-
ням майбутнього, однакови-
ми цінностями толокою ак-
туалізують український кі-
ноконтент і розширюють ау-
диторію. він назвав вдалою 
ідеєю сфокусувати увагу на 
українських авторах. «Будь-
хто з українців може надати 
свій творчий задум, втілити 
свою творчу ідею, яку потім 
реалізують професіонали», 
— додав він. 

До слова, картини  корот-
кого метра проекту «Дивись 
українське!» демонструвати-
муть 25—26 травня в кіноте-
атрі «Київ» у програмі 48-го 
МКФ «Молодість», який цими 
днями відбувається у столиці. 

Сумщина передала естафету Києву
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

МОВОЗНАВСТВО. У Наці-
ональному академічному те-
атрі імені Івана Франка в  Ки-
єві відбулась урочиста цере-
монія закриття ХІХ Міжна-
родного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яци-

ка, під час якої Сумська об-
ласть передала естафету 
столиці України.

Подяку слобожанському 
краю за високоякісну органі-
зацію конкурсу висловив ви-
конавчий директор Ліги укра-
їнських меценатів, голова ко-
ординаційної ради конкурсу, 
лауреат Національної премії 

імені Тараса Шевченка  Ми-
хайло Слабошпицький.

Приємно, що серед цього-
річних переможців троє пред-
ставників Сумщини: учени-
ця І курсу Роменського ви-
щого професійного училища 
президентська стипендіатка 
анастасія Коновал, учениця 
5 класу Сумської загально-

освітньої школи І—ІІІ ступенів 
№12 імені Б. Берестовського 
Тетяна Стоян та учениця 8 
класу Сумського закладу за-
гальної середньої освіти І—ІІІ 
ступенів №21 Катерина Сер-
гієнко. 

Ювілейний 20-й мовознав-
чий конкурс розпочнеться у Ки-
єві 9 листопада 2019 року. 

 «Світ без обмежень» розповідає про силу кохання
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. відверта розмова 
про стан і перспективи різних 
особистостей, майбутнє осо-
бливих дітей та роль кожного 
соціально активного громадя-
нина в ситуації, коли статисти-
ка людей з інвалідністю, як і ді-
тей-аутистів, зростає, — коло 
проблем, які обговорюють під 
час фестивалю-конкурсу «Світ 
без обмежень», що розпочався 
у Краматорську і має заверши-
тись у Сєверодонецьку. 

Фестиваль об’єднав пред-
ставників семи областей: Ми-
колаївської, Дніпровської, Кі-
ровоградської, Житомирської, 
Львівської, Луганської й Доне-
цької. Захід триватиме шість 
днів, з яких чотири — на Донеч-
чині і два завершальні — на Лу-
ганщині.

«Чому такий неоднаковий 
розподіл, хоч сама ініціатива 
належить нашим луганським 

партнерам? відповідь проста: 
оргкомітет фестивалю зробив 
обстеження і дійшов висновку, 

що найкраща доступність до 
місць проживання, харчування 
й перебування учасників з ін-
валідністю у Краматорську. а в 
Луганській області, на жаль, не-
має такого зручного й затишно-
го місця, як державна реабілі-
таційна установа «Центр комп-
лексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Донбас». Чому? 
Запитання поки що без відпові-
ді», — поділилася враженнями 
радник ПРООН з питань прими-
рення і соціальної єдності у Лу-
ганській області Ганна Борова.

вона підкреслила, що саме 
у такому форматі, коли на фес-
тивалі були переважно подруж-
ні пари, захід проходив уперше 
в Україні.

Фестиваль організовано за 
підтримки урядів Данії, Швеції 
та Швейцарії у рамках Програ-
ми ООН із відновлення та роз-
будови миру.
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Таке справжнє кохання, вважають учасники  
фестивалю-конкурсу «Світ без обмежень»
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Іменинник Єлисей ситий та задоволений
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