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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 28 травня 2019 року
USD 2632.5682 EUR 2947.9499 RUB 4.0838 / AU 337626.87 AG 3830.39 PT 210605.46 PD 349868.31

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я хочу, щоб люди жили 

в безпеці, з достатком 
і мали впевненість 

у завтрашньому 
дні. Це три 

фундаментальні 
завдання».

Про дефолт не може 
навіть ітися 

ПОЗИЦІЯ. Україна має утримувати репутацію відповідальної 
країни, яка поважає і виконує свої зобов’язання, а українцям 
не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішен-
нями, наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, комен-
туючи ризики втрати темпів економічного зростання й невико-
нання фінансових зобов’язань країни.

«Вважаю, що навіть розмови про це не додають стабільнос-
ті. За три роки ми не допустили жодної кризи. Наше завдання 
— добросовісно обслуговувати борги, займатися тим, щоб еко-
номіка зростала», — цитує департамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра.  

«Маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна, — 
сказав Володимир Гройсман. — А неплатежі — це глобальна 
криза і повернення в 1990-ті роки. Для українців криз уже до-
статньо. Від будь-яких дефолтів постраждають насамперед ря-
дові громадяни. Головне завдання сьогодні — сильна економі-
ка. І стратегія, яку обрав чинний уряд щодо розумного управ-
ління боргом і забезпечення сталого зростання, виправдана».

200 млн дол. 
позики надає Україні Світовий банк 

для реалізації Програми на основі 
результатів з прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство

ОЦІНКА ДІЙ АГРЕСОРА. Рішення Міжнародного трибуналу  
ООН містить серйозний сигнал для Росії,  
що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. 
Чи відреагує РФ на нього? 

Правда залишається 
на боці України

Прем’єр-міністр про основоположні засади роботи 
влади й завдання на найближчу перспективу   

5 6
НОРМОТВОРЧІСТЬ

В Іванівській ОТГ 
переваги реформи вдало 
поєднують із толокою 
у розв’язанні важливих 
проблем 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Новий Кредитний реєстр 
при Нацбанку спричинить 
чималі проблеми 
і отримувачам позик, і 
фінансовим установам
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До 25 червня у Кремлі мають притомно відповісти на порушення міжнародного морського права  

Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 
три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час 
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ДОКУМЕНТИ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації —

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

19 березня 2019 р.                      Сєвєродонецьк                                            №228

Зареєстровано у  Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області  

04 квітня 2019 р. за №31/1941

Про встановлення тарифів  
на платні послуги, що надаються 

Лисичанською комунальною  
лікувально-профілактичною установою  

Центральна міська лікарня  
імені Титова

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції» (із змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів вико-
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів місь-
ких рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і по-
слуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 ро-
ку № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та вико-
навчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунк-
тами 7, 8, 31 розділу I Переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  
№ 1138 (із змінами), з метою покращання медичного обслуговування населен-
ня та необхідністю встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні по-
слуги ЗОБОВ’ЯЗУю:

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються Лисичанською кому-
нальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня іме-
ні Титова (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної дер-
жавної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 вересня 2017 року № 704 «Про затвердження тарифів на платні послу-
ги, що надаються Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною уста-
новою Центральна міська лікарня імені Титова», зареєстроване у Головному те-
риторіальному управлінні юстиції у Луганській області 23 жовтня 2017 року за  
№ 118/1718.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облас-

ної державної адміністрації (Медведчук С. М.) забезпечити опублікування цього 
розпорядження в установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної
адміністрації — керівника обласної
військово-цивільної адміністрації                                       С. ФІЛЬ

Додаток 
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації 

19 березня 2019 р. № 228

Тарифи 
на платні послуги, що надаються Лисичанською комунальною  

лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня імені Титова

№ з/п Найменування послуги Тариф за послугу  
без ПДВ, грн

1 2 3
1. Попередні профілактичні медичні огля-

ди при прийнятті на роботу та для отриман-
ня посвідчення водія транспортних засобів 
(крім випадків, коли медичні огляди про-
водяться за направленнями органів дер-
жавної служби зайнятості), медичні огляди 
для отримання дозволу на право отриман-
ня та носіння зброї громадянами, а також 
відповідні періодичні профілактичні медич-
ні огляди, 
у тому числі:

1.1. Огляд лікарем:
терапевтом 18,36
отоларингологом 13,63
невропатологом 18,62
онкологом 28,97
офтальмологом 11,64
стоматологом 19,58
хірургом 9,41
ендокринологом 18,98
урологом 22,47
інфекціоністом 44,82
гінекологом 17,75

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги:
загальний аналіз сечі 20,59
загальний аналіз крові 15,81
аланінамінотрансфераза (АЛТ) 10,35
аспартатамінотрансфераза (АСТ) 10,36
дослідження крові на білірубін 15,28
аналіз крові на цукор 11,81
підрахунок ретикулоцитів у крові 22,19
підрахунок еритроцитів у крові 11,39
підрахунок тромбоцитів у крові 24,89
підрахунок лейкоцитарної формули 14,66
бактеріологічне дослідження мазків (на 
флору)

48,96

цитологічне дослідження мазків (на атипіч-
ні клітини)

11,45

дослідження крові на сифіліс 12,51
дослідження на носійство кишкових ін-
фекцій

72,17

серологічне дослідження на черевний тиф 44,22
дослідження на гельмінтози 38,25
дослідження мазків з горла та носа на наяв-
ність патогенного стафілококу

91,31

рентгенографія органів грудної клітки 26,04
електрокардіографічне дослідження 25,84
дослідження функції зовнішнього дихання 
(спірографія)

89,35

динамометрія 4,15

1.3. Обов’язковий первинний (періодичний) про-
філактичний наркологічний огляд працівни-
ків окремих професій (крім випадків, коли 
медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості)

74,04

1.4. Попередній профілактичний медичний 
огляд для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів (крім випадків, коли 
медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості)

166,17

1.5. Періодичний профілактичний медичний 
огляд водіїв транспортних засобів

145,64

1.6. Обов’язковий первинний профілактичний 
наркологічний огляд для отримання посвід-
чення водія транспортних засобів (крім ви-
падків, коли медичні огляди проводяться 
за направленнями органів державної служ-
би зайнятості)

72,81

1.7. Обов’язковий періодичний профілактич-
ний наркологічний огляд водіїв транспорт-
них засобів

74,04

1.8. Щозмінний передрейсовий або післярейсо-
вий медичний огляд водіїв транспортних за-
собів (за договорами на медичне обслугову-
вання із суб’єктами господарювання)

11,00

1.9. Медичний огляд для отримання дозволу 
на право отримання та носіння зброї гро-
мадянами

134,01

1.10. Обов’язковий первинний (періодичний) про-
філактичний наркологічний огляд для отри-
мання дозволу на право отримання та но-
сіння зброї громадянами

72,81

2. Підготовка і навчання з відповідною вида-
чею сертифіката працівників немедичних 
спеціальностей (громадян за їх бажанням) 
практичним навичкам подання невідкладної 
медичної допомоги

38,56

3. Операція штучного переривання вагітності в 
амбулаторних умовах (методом вакуум-ас-
пірації у разі затримки менструації терміном 
не більше як на 20 днів), крім абортів за ме-
дичними і соціальними показаннями

90,66

Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому 

числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію, бланків тощо, крім вартос-
ті рентгенплівки, бланка особистої медичної книжки, медичної довідки для отри-
мання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та сертифіката про прохо-
дження профілактичного наркологічного огляду, які сплачуються окремо за ці-
ною придбання. 

Лікарські засоби (у тому числі анестетики) та медпрепарати, необхідні для 
проведення операції штучного переривання вагітності, придбаваються пацієнтом 
самостійно за рекомендацією лікаря.

2. Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на попередній 
профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями орга-
нів державної служби зайнятості), вказаний у рядку 1.4. За наявності в особи до-
відки (відмітки) щодо групи крові та резус-фактора вартість зазначеної послуги 
зменшується на 20,53 грн без ПДВ.

3. У тарифах на медичні огляди, вказані у рядках 1.4, 1.5, 1.9, не враховано 
вартість психіатричних та наркологічних оглядів. 

4. Тарифи на медичні огляди, вказані у рядках 1.4, 1.6, 1.9, 1.10 та 2, опо-
датковуються податком на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Директор Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та туризму Луганської
обласної державної адміністрації                                                С. МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації —

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

28 лютого 2019 р.                      Сєвєродонецьк                                            №163

Зареєстровано у  Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області  

10 травня 2019 р. за №53/1963

Про встановлення тарифів на платні 
лабораторні послуги за зверненням 
громадян без направлення лікаря,  

що надаються Комунальним некомерційним 
підприємством «Біловодська 

багатопрофільна лікарня»  
Біловодської селищної ради

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністра-
ції» (із змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів вико-
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів місь-
ких рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і по-
слуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 ро-
ку № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконав-
чих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунктом 
13 розділу I Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із 
змінами), з метою покращання медичного обслуговування населення та необхід-
ністю встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні лабораторні по-
слуги за зверненням громадян без направлення лікаря ЗОБОВ’ЯЗУю:

1. Встановити тарифи на платні лабораторні послуги за зверненням грома-
дян без направлення лікаря, що надаються Комунальним некомерційним підпри-
ємством «Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської      селищної ра-
ди (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облас-

ної державної адміністрації (Медведчук С.М.) забезпечити опублікування цього 
розпорядження в установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної
адміністрації — керівника обласної
військово-цивільної адміністрації                                       С. ФІЛЬ

Додаток 
до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації 

28 лютого 2019 р. № 163
Тарифи 

на платні лабораторні  послуги за зверненням громадян без направлення 
лікаря, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Біловодська 

багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради

№ з/п Найменування послуги Тариф за послугу 
без ПДВ, грн

1 2 3
1. Дослідження сироватки крові в імуноферментному 

аналізі, кількісне визначення: 
1.1. тиреотропного гормону (ТТГ) 82,23
1.2. вільного тироксину (Т4)  87,57
1.3. вільного трийодтироніну (Т3)  93,11
1.4. антитіл до тиреопероксидази (АТПО) 90,59
1.5. лютеїнізуючого гормону (ЛГ) 91,91
1.6. фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) 91,84
1.7. пролактину 91,45
1.8. тестостерону 89,81
1.9. прогестерону 91,45

1.10. асоційованого з вагітністю протеїну-А плазми 
(РАРР-А)

101,32

1.11. вільного бета-хоріонічного гонадотропіну людини 
(β-ХГЛ)

101,52

1.12. хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) 83,06
1.13. феритину 113,13
1.14. імуноглобуліну Е загального 89,84

2. Дослідження сироватки крові в імуноферментному 
аналізі, визначення  антитіл Lg М до:

2.1. цитомегаловірусу 74,47
2.2. токсоплазми 74,47
2.3. хламідій 71,47
2.4. вірусу простого герпесу 74,47
2.5. вірусу Епштейна-Барр 76,65
2.6. краснухи 79,26
3. Дослідження сироватки крові в імуноферментному 

аналізі, визначення  антитіл Lg G до:
3.1. цитомегаловірусу 71,79
3.2. токсоплазми 68,86
3.3. хламідій 66,17
3.4. трихомонади 76,32
3.5. вірусу простого герпесу 71,86
3.6. вірусу Епштейна-Барр 79,98
3.7. уреаплазми 76,32
3.8. краснухи 76,75
3.9. мікоплазми 76,32

3.10. кандиди 74,60
4. Визначення  антитіл Lg G та Lg М до хелікобактер  

пілорі
79,23

5. Визначення активності  креатинкінази в крові 85,92
6. Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну  

в крові
94,97

7. Визначення ліпідного комплексу 39,85

 Директор Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та туризму Луганської
обласної державної адміністрації                                                С. МЕДВЕДЧУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 травня 2019 р. № 414 
Київ

Про внесення змін до переліку об’єктів 
державної та інших форм власності, охорона 

нерухомого майна яких здійснюється 
виключно органами поліції  

охорони на договірних засадах
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до переліку об’єктів державної та інших форм власності, охорона не-

рухомого майна яких здійснюється виключно органами поліції охорони на до-
говірних засадах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 р. № 937 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3134), 
зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 414
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку об’єктів державної  
та інших форм власності, охорона нерухомого майна  

яких здійснюється виключно органами поліції охорони 
на договірних засадах

1. Виключити такі позиції:
«02841376 Волинська обласна державна телерадіокомпанія»; 
«02841407 Донецька обласна державна телерадіокомпанія»;
«02841413 Житомирська обласна державна телерадіокомпанія 
22071911 Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія»; 
«02841436 Запорізька обласна державна телерадіокомпанія»; 
«22927269 Національна радіокомпанія України
23152907 Національна телекомпанія України 
23703709 Державна організація «Київська державна регіональна телерадіо-

компанія»; 
«21881105 Державна організація «Криворізька регіональна державна теле-

радіокомпанія «Криворіжжя»;
«02841382 Державна організація Луганська обласна державна телерадіо-

компанія 
22333937 Львівська обласна державна телекомпанія»;
«02841494 Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія»;
«21026469 Одеська обласна державна телерадіокомпанія»;
«02841525 Сумська обласна державна телерадіокомпанія
02841531 Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія
02841548 Харківська обласна державна телерадіокомпанія»;
«02841554 Херсонська обласна державна телерадіокомпанія «Скіфія»
02841577 Черкаська обласна державна телерадіокомпанія»;
«02841592 Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія
02841583 Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія».
2. Доповнити перелік такою позицією:
«23152907 ПАТ «НСТУ».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, 
м. Шепетівка Хмельницької області) викликає в судові засідання Мамедову Аллу Павлівну на 03 
червня 2019 року на 13 годину 00 хвилин та на 24 червня 2019 року на 13 годину 00 хвилин, як від-
повідача по справі за позовом Колесника Ігоря Михайловича до Мамедової Алли Павлівни про по-
діл нерухомого майна в натурі між власниками, з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та 
невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі наяв-
них в справі даних та постановлено заочне рішення.

Суддя О. Г. Березюк

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

Обвинувачений Шакуро Дмитро Олександрович, який народився 21 квітня 1973 року, зареєстро-
ваний за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Соловйова, 1; проживає за адресою: АР Крим,  
м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 04.06.2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових за-
сідань № 131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Потапнєва Олександра Анатолійови-
ча, 07.08.1969 року народження, запро-
шуємо до Третьої дніпровської держав-
ної нотаріальної контори (м. Дніпро, вул. 
Робоча, 22-а) щодо спадщини Потапнє-
вої Ольги Василівни, померлої 28 грудня 
2018 року.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області викликає Курілову Анну Сергіївну, місце про-
живання якої вул. Ракетників, 2, кв. 68, м. Охтирка, Сумська область, в судове засідання, яке від-
будеться 12 червня 2019 року о 14 годині в приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2,  
м. Охтирка Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 583/5403/18, провадження № 
2/583/250/19 за позовом Олійника Романа Івановича до Курілової Анни Сергіївни, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування виконавчого комітету Охтирської міської ради про позбавлення батьків-
ських прав. У разі неявки Курілової Анни Сергіївни справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по кримінально-
му провадженню відносно Бозявкіна В. В., який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України призначене  
о 13-30 год. 11 червня 2019 р. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 204.

До суду як обвинувачений на 11 червня 2019 року о 13-30 год. викликається Бозяв-
кін Василь Васильович.

 Суддя Троценко Т. А.

Втрачені документи 

два закордонні паспорти 

на ім’я Медведчука Руслана 

Олександровича, 04.08.1972 р.н., 

вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою 85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження, який підозрюється у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Лев-
ченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., Волноваський 
район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 32), викликається на 06.06.2019 
року о 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 оголо-
шений у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
oзнайомленим з її змістом.

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

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживає за адре-
сою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845 та обвинувачений  
Пазинич Віктор Васильович, 10.05.1968 р.н., проживає за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Горпищенка, буд. 110, кв. 305, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 
КПК України викликаються у судове засідання, що відбудеться 05 червня 2019 ро-
ку об 11.30 годині в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засідан-
нях як обвинувачені.

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

Суддя Д. В. Осіiк

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачено-
го Нєвойту Віталія Олександровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, 7) у су-
дове засідання, у кримінальному провадженні № 1-кп/328/35/19 (справа  
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 12014050380001088 за обвинуваченням 
Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 19.06.2019 року о 15-00 годині 
в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нєвойти В. О. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суддів:  
головуючий суддя Новікова Н. В., судді: Коваленко П. Л., Курдюков В. М.

Викликається обвинувачений Онищенко Олександр Романович, 31.03.1969 р.н., до Пе-
черського районного суду м. Києва 31 травня 2019 року о 10-00 год. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, 15, каб. 302, суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому 
засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Онищенка Олексан-
дра Романовича, 31.03.1969 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2  
ст. 366, ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, та Павленко Олени Геннаді-
ївни, 13.02.1971 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,  
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Викликається обвинувачена Павленко Олена Геннадіївна, 13.02.1971 р.н., до Печерсько-
го районного суду м. Києва 31 травня 2019 року о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15, каб. 302, суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра Ро-
мановича, 31.03.1969 р.н., за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 27, ч. 4  
ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 с. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ст. 27  
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, та Павленко Олени Геннадіївни, 13.02.1971 р.н., 
за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1,  
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв’язку з втратою печатки 
Дочірнього підприємства 

«КИЇВ- ІНФОРМ-РЕСУРСИ» 
Державного підприємства МВС 
України «Інформ-Ресурси» — 

код ЄДРПОУ 38896935, 
з 28.05.2019 року, 

вважати вказану печатку 
недійсною.

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: GL8N0728-GL8N0729; GL3N0838; 
GL8N01566-GL8N01568; 
GL6N02039-02092 (51 лот)

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:

10.07.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/42621-asset-
sell-id-197896, 42638-asset-sell-
id-197936, 42656-asset-sell-id-198090, 
42669-asset-sell-id-198177

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: GL3N0730-0830 (96 лотів)
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) /електронно-
го аукціону:

11.07.2019

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/ 
42652-asset-sell-id-197980

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: GL3N0839-0952 (112 лотів)
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:

12.07.2019

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/ 
42670-asset-sell-id-198255

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: GL3N01305-01395 (90 лотів)
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:

15.07.2019

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/ 
42685-asset-sell-id-198442

В Окружному адміністративному суді м. Києва 
13.06.2019 р. о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бол-
бочана Петра, 8, корпус 1, зал судових засідань № 38 
(суддя Погрібніченко І. М.) буде розглядатися спра-
ва № 640/5376/19 за адміністративним позовом това-
риства з обмеженою відповідальністю «Авіаремонтне 
підприємство «УРАРП» та компанії «STYRON TRADING 
INCORPORATION FZE» до Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України про визнання протиправ-
ним та нечинним Положення про порядок застосуван-
ня до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Украї-
ни та іноземних суб’єктів господарської діяльності спе-
ціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону Укра-
їни «Про зовнішньоекономічну діяльність», затвердже-
ного наказом Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України № 52 від 17.04.2000, зареєстрованим в Мі-
ністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481.

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: GL2N03949, GL1N03950,  
GL2N03951-GL2N03999

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:

16.07.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
42693-asset-sell-id-198614

Розцінки на розміщення політичної реклами  
на ТОВ «Музичний канал «О-ТВ» з 23.05.19

Вартість однієї хвилини рекламного часу становить: 

Будні
з 06:00 до 19:00 —   78 грн.    
з 19:00 до 01:00 (prime time) — 93 грн.
з 01:00 до 06:00 — 30 грн.
Вихідні
з 01:00 до 07:00 — 30 грн.
з 07:00 до 01:00 (prime time) — 93 грн.
Ціни вказані в грн. без врахування податків

Повістка про виклик до суду
Ірпінський міський суд Київської об-

ласті викликає обвинуваченого Булаха 

Олександра Валерійовича для прийнят-

тя участі в судовому засіданні по обви-

нуваченню Булаха Олександра Валерійо-

вича у вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-

ся 07.06.2019 року о 12-30 год., в примі-

щенні Ірпінського міського суду Київської 

області за адресою: м. Ірпінь, вул. Міне-

ральна, 7.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 квітня 2019 р. № 426 
Київ

Про референтне ціноутворення  
на деякі лікарські засоби,  

що закуповуються за бюджетні кошти
Відповідно до статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Мі-

ністрів України ПОСТАНОВЛяє:
1. Запровадити з 1 липня 2019 р. державне регулювання цін на деякі лікарські за-

соби, що закуповуються за бюджетні кошти та включені до визначеного Міністер-
ством охорони здоров’я переліку лікарських засобів, шляхом встановлення гранич-
них оптово-відпускних цін на них на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в 
Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республі-
ці, Угорщині (далі — референтні країни).

Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лі-
карських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни (далі — 
перелік), формується у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я, з лі-
карських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засо-
бів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р.  
№ 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби ме-
дичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, 
ст. 157), з урахуванням цін на такі лікарські засоби у референтних країнах та Україні.

2. Установити, що:
1) розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до 

переліку, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. Пе-
релік, реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включе-
ні до Національного переліку основних лікарських засобів, та форма зазначеного ре-
єстру затверджуються Міністерством охорони здоров’я;

2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансують-
ся з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби, які включе-

ні до переліку, за цінами, що не перевищують установлених Міністерством охорони 
здоров’я граничних оптово-відпускних цін з урахуванням податків та зборів, а також 
граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, визна-
чених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про за-
ходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2008 р.,  
№ 84, ст. 2825; 2019 р., № 22, ст. 779);

3) дія цієї постанови не поширюється на: 
лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини 

третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;
лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікар-

ських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 
2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»  (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716);

препарати інсуліну, ціни на які регулюються згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо 
запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 25, ст. 756), до 1 січня 2020 року.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
4. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний строк розробити та затвердити 

нормативно-правові акти, необхідні для виконання цієї постанови.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 2 

та пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 3 квітня 2019 р. № 426
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Підпункти 1 і 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2008 р. № 955 »Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний ві-
сник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2016 р., № 3, ст. 166; 2017 р., № 13, ст. 361;  
2019 р., № 22, ст. 779) викласти в такій редакції:

«1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських 
засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медич-
них газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що 
нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та гра-

ничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із закупівельної ціни з урахуванням 
податків, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка  
до закупівельної ціни, відсотків

До 100 (включно) 25
Більше ніж 100 до 500 (включно) 20
Більше ніж 500 до 1000 (включно) 15
Більше ніж 1000 10;

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, пре-
курсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або частково за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки 
не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням 
податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 від-
сотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;».

2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р.  
№ 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017 р.,  
№ 13, ст. 361) викласти в такій редакції:

«4) вимоги цієї постанови не поширюються на:
лікарські засоби, що включені до переліку лікарських засобів, які включені до На-

ціонального переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні 
оптово-відпускні ціни, що затверджується Міністерством охорони здоров’я;

лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини 
третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».».

3. У підпункті 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141):

в абзаці сорок шостому слова «та вироби медичного призначення» виключити;
доповнити підпункт після абзацу сорок шостого новим абзацом такого змісту:
«затверджує перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку 

основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ці-
ни, та реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включе-
ні до Національного переліку основних лікарських засобів;».

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий — сорок дев’ятий вважати відповідно абза-
цами сорок восьмим — п’ятдесятим.
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Сєверодонецьку — 85
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СВЯТО МІСТА. Навіть зірки естради намагалися вияви-
ти повагу до сєверодонеччан цього дня: виконавець Се-
рьога дав концерт у супроводі обласного  академічного 
симфонічного оркестру й ансамблю пісні і танцю «Рада-
ни» Луганської філармонії. І це дуже сподобалося місце-
вим жителям.

Свято тривало мало не тиждень, у програму входили 
змагання повітряних зміїв та виставка клубу голубників 
і любителів декоративних птахів. Захід зібрав рекордну 
кількість прихильників здорового способу життя під час 
велокросу. Глядачі мали змогу завітати на лицарський 
турнір за кубок міста в межах історичного етнофестива-
лю FortOST, участь у якому взяли п’ять команд із Харко-
ва, Рубіжного і Сєверодонецька. 

Щоправда, негода, яка у вихідні вирувала на сході 
України, не дала змоги влаштувати кілька запланованих 
заходів, зокрема провести урочисте закладення капсули 
часу на площі Миру. Свято триватиме: за тиждень це та-
ки відбудеться під час міських заходів, присвячених Між-
народному дню захисту дітей.

На Донеччині запрацював антифейковий 
«Пропагандаріум» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. 
У Краматорську на Донеччині 
відбулося відкриття інтерактив-
ної інсталяції «Пропагандаріум», 
послугами якої можна скорис-
татися щодня, крім понеділка, 
до 12 червня. Жителям та гос-
тям міста у невимушеній розва-
жальній формі пропонують пе-

ревірити власну стійкість до ма-
ніпуляцій і токсичної пропаган-
ди, а також допоможуть освоїти 
важливі навички медійної гра-
мотності. У створеній тут «кім-
наті пропаганди» прийом веде 
«лікар-фейколог Пігулко», який 
добре знає, як протистояти ві-
русам дезінформації й лікува-
ти погіршення самопочуття вна-
слідок загострення від фейків. 
а ще цей фахівець, використо-

вуючи сучасний прилад «кисе-
льовомометр», дуже точно ви-
значить рівень «кисельових» у 
крові відвідувачів. Далі залежно 
від ступеня ураження пропаган-
дою «фейколог» випише дієві 
фейкогінні ліки й корисні медіа-
вітамінки. Серед запрошених 
на відкриття «Пропагандаріу-
му» був володимир Єрмоленко 
— співавтор посібників «Слова 
та війни: Україна в боротьбі з 

кремлівською пропагандою» та 
«Приборкати Гідру», директор 
європейських проектів громад-
ського об’єднання «Інтерньюз-
Україна». Захід відбувається 
в межах Медійної програми в 
Україні, яку фінансує агентство 
СШа з міжнародного розвитку 
(USAID). Після Краматорська 
«лікар Пігулко» вестиме при-
йом охочих в інших містах До-
неччини та сусідніх областей. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +24 +29 Черкаська +14 +19 +25 +30
Житомирська +11 +16 +20 +25 Кіровоградська +14 +19 +25 +30
Чернігівська +14 +19 +24 +29 Полтавська +14 +19 +25 +30
Сумська +14 +19 +24 +29 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +10 +15 +19 +24 Одеська +14 +19 +25 +30
Рівненська +10 +15 +19 +24 Миколаївська +14 +19 +25 +30
Львівська +10 +15 +19 +24 Херсонська +14 +19 +25 +30
Івано-Франківська +10 +15 +19 +24 Запорізька +14 +19 +25 +30
Волинська +10 +15 +19 +24 Харківська +10 +15 +28 +33
Хмельницька +10 +15 +19 +24 Донецька +10 +15 +27 +32
Чернівецька +10 +15 +19 +24 Луганська +10 +15 +27 +32
Тернопільська +10 +15 +19 +24 Крим +14 +19 +24 +29
Вінницька +11 +16 +23 +28 Київ +16 +18  +26 +28

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

24..29
14..19

27..32
10..15

24..29
14..19

25..30
14..19

19..24
10..15

гроза

ФОТОФАКТ

ДЕНЬ СТОЛИЦІ. Цими  вихідними Київ гуч-
но відсвяткував 1537-річчя. З 1982-го в останні 
вихідні травня столиця відзначає День міста. За 
традицією, цими днями киян та гостей міста ра-
дують масштабною програмою розваг, які від-
буваються в різних районах на будь-який смак 
і вподобання. 

У суботу на Дніпрі біля 6-го причалу Київсько-
го річкового вокзалу пройшла вітрильна регата. 
а в Маріїнському парку відбувся яскравий фес-
тиваль національних культур «Етнофест». Тут 
любителі вуличної музики до пізнього вечора ве-
селилися на фестивалі RadioDay.

На Співочому полі зібрав Шанувальників на-
ціональної культури фестиваль «Кобзареві дже-
рела», а цікавинкою вечора став концерт по-
пулярного українського виконавця DZIDZІO на 
Контрактовій площі.

Для любителів спорту і здорового способу 
життя в неділю за традицією пройшов найвідо-
міший біговий проект «Пробіг під каштанами». 
Кілька тисяч учасників пробігли центром міста, 
а виручені гроші передадуть дітям із захворю-
ваннями серця. Ще одним спортивним заходом 
став фінал чемпіонату Києва із сімейного спор-
ту на Хрещатику.

Отримали кияни і подарунок до Дня міста — 
новий велопішохідний міст, який з’єднав воло-
димирську гірку й арку Дружби народів. вели-
ка кількість людей цього дня пройшлася мостом 
й із задоволенням зазирнула в його скляні ві-
кна і разом з міським головою віталієм Кличком 
спробувала їх на міцність. Щоправда, наступно-
го дня скляні елементи постраждали від рук ван-
далів. Триває розслідування прикрого інциденту. 
Свято вдалося і завершилося чудовим виступом 
французького музиканта Дідьє Маруані та гру-
пи Space Symphony із симфонічним концертом. 

Нові човни отримали вінницькі спортсмени
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАДЛЯ ВИСОКИХ РЕ-
ЗУЛЬТАТІВ. вінницька об-
ласна спеціалізована дитя-
чо-юнацька спортивна шко-
ла  олімпійського резерву з 
веслування імені Юлії Ряб-
чинської та вінницька школа 
вищої спортивної майстер-
ності отримали нові байдар-
ки і каное, придбані коштом 
обласного бюджету. Зага-

лом  обласна влада передала 
спортсменам інвентарю на су-
му майже 2 мільйони гривень, 
що позитивно позначиться на 
організації навчально-трену-
вального процесу. 

«Ми поліпшуємо матері-
ально-технічну базу не просто 
звичайним інвентарем, а саме 
тим, який відповідає останньо-
му слову у світі веслувально-
го спорту. Це ті човни, на яких 
спортсмени виступатимуть на 
змаганнях міжнародного рів-

ня. Спортсмен і човен, на яко-
му він займається, — єдине ці-
ле під час змагань, тому якість 
устаткування має надзвичайно 
важливе значення у досягнен-
ні результату», — сказав за-
ступник голови облдержадмі-
ністрації Олександр Крученюк.

Обласна влада постійно пе-
реймається розвитком спор-
ту. Задля створення належних 
умов для тренувань та учас-
ті в державних і міжнародних 
змаганнях школі вищої спор-

тивної майстерності  протя-
гом останнього часу придба-
но 10 човнів. а невдовзі (тор-
ги вже відбулися) вона отри-
має ще два.

Як повідомив директор він-
ницької школи вищої спортив-
ної майстерності андрій Кор-
нійчук, більшість спортсменів 
перебуває на змаганнях та на-
вчально-тренувальних зборах 
за кордоном і в Україні. Час-
тина бере участь в етапі Куб-
ка світу. 

Еко сумки для еко-Сум
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

КОНКРЕТНА СПРАВА. Не-
звичний корисний флешмоб 
улаштували на площі Незалеж-
ності в Сумах майже 1000 міс-
цевих школярів та з міста  Ле-
бедин і села велика Чернеч-

чина Сумського району.  во-
ни представили кілька тисяч 
власноруч виготовлених сумок 
з екологічно чистих матеріалів, 
які могли придбати всі охочі за 
доступними цінами, — 20—30 
гривень. Над виробами працю-
вали переважно старшоклас-
ниці. Представниці сумської 

школи №7 представили аж 193 
сумки.

Такі вироби швидко знаходи-
ли власників, адже, крім еколо-
гічності, були ексклюзивними. 
Особливо активно придбавали 
їх представниці прекрасної ста-
ті: з такою сумочкою можна від-
відати не тільки магазин, а й ви-

йти в місто. Намагалися не від-
ставати і чоловіки. 

Так учнівська молодь не тіль-
ки привернула увагу дорослих 
до питання пластикових па-
кетів, а й практичними діями 
ствердила важливість і мож-
ливість розв’язання цієї про-
блеми. 

Ф
от

о 
на

да
ла

 п
ре

с-
сл

уж
ба

 С
єв

ер
од

он
ец

ьк
ої

 м
іс

ьк
ої

 р
ад

и

Перед початком велопробігу всі учасники заходу 
влаштували флешмоб — вишикувалися біля знака  
«Я люблю Сєверодонецьк» на площі Миру цифрами 85 — 
стільки років відзначає місто, а фінішував велопробіг  
біля стели «Сєверодонецьк»
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