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Політичне
протистояння
в Республіці Молдова
не вигідне ні Україні,
ні всій Східній Європі

Як швидко
і зручно отримувати
інформацію із системи
персоніфікованого
обліку

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 11 червня 2019 РОКУ		

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ: «РФ прагне довести,
ніби має право свавільно
поводитися на Азові і в
Керченській протоці, мовляв,
там не застосовується
міжнародне морське право.
Наше завдання —
не дати відновити
її імперське минуле».

Теплопостачання:
чи можлива бережливість
без обліку й економії?
Фото з сайту uteplenie.org

ЦИТАТА ДНЯ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Заступниця міністра закордонних справ про розгляд
позову в Постійному третейському суді Гааги щодо
порушення прав України як прибережної держави

Література в ящиках
від боєприпасів
СЛОВО — ЗБРОЯ. Книжки воїнів і ветеранів, у яких вони
описали події на Донбасі, свою участь і командирів, побратимів у гарантуванні національної безпеки та оборони, відсічі і
стримуванні збройної агресії Росії, буде представлено у «Ветеранському наметі» у Дніпрі на ІІ Міжнародному фестивалі Book
Space-2019. Цю концепцію вже успішно реалізували в Києві на
«Мистецькому Арсеналі». Після цього Міністерство у справах
ветеранів вирішило продовжувати і тепер влаштовує аналогічну локацію у Дніпрі.
«Книжки на фестивалі зберігають у ящиках від боєприпасів. У
цьому певний концептуальний зміст, адже ветеранські книжки —
це такий собі боєкомплект, який також слід використовувати проти
ворога — пропагандиста «рускава міра». Війна не лише на фронті, у країні триває інформаційна війна, і відверті розповіді учасників бойових дій, наших воїнів — це частинка історії та правда про
ціну свободи й незалежності України, яку мають побачити та усвідомити цивільні», — вважає заступник профільного міністра Олександр Терещенко.

ЦИФРА ДНЯ

102,7 млн доларів

придбав НБУ за перший тиждень
червня на міжбанківському
валютному ринку
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Найефективніший прилад для дослідження будинку на тепловтрати — тепловізор

ГОСТРА ТЕМА. Житомирщина — лідер з розриву в оснащеності

лічильниками тепла між житловими і нежитловими
приміщеннями

Що стоїть за примусовою паспортизацією в ОРДЛО
ВИКЛИКИ Й ЗАГРОЗИ. Україна повинна активніше працювати над тим, щоб на окупованих

територіях населення було лояльним до неї
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

С

итуацію із примусовою паспортизацією на окупованих територіях Донбасу треба розглядати
не лишe з точки зору того, що Росія використовує це для реалізації

своїх планів з інтеграції Донбасу, а
й з точки зору прав тих громадян,
які проживають в ОРДЛО. У цьому переконаний заступник директора з міжнародних питань Центру
досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Про це
він розповів під час круглого сто-

лу «Паспортизація окупованих територій: загрози та виклики для
України».
Його учасники обговорили ключові наслідки для громадян України в ОРДЛО рішення про можливість набуття громадянства РФ, порівняли, як відбувалася паспор-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

тизація Росією Придністров’я та
Грузії, й окреслили те, чим досвід
цих країн повчальний для України. Експерти напрацювали кроки
для української влади щодо врегулювання ситуації, яка виникла,
а також щодо реінтеграції Донбасу.
Михайло Самусь нагадав, у яких

умовах РФ почала реалізовувати
свій план паспортизації: «Практичні кроки щодо паспортизації відбулися на фоні президентських перегонів в Україні, коли стало зрозумілим, що президент може змінитися, і російська пропаганда
починає давати збої.
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встановлені Національним банком України на 11 червня 2019 року

USD 2637.5022
EUR 2980.6412
RUB 4.0707
/ AU 350418.54 AG 3932.52
PT 212055.18 PD 357645.30
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «КІНАШ І ДЗЮБЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KINASH AND DZYUBENKO v. UKRAINE)
(Заява № 31090/18 та № 33574/18)
Стислий виклад рішення від 09 травня 2019 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники
скаржились за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість кримінального провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Заявниця у своїй заяві № 31090/18 також
скаржилась за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Європейського суду, а саме за статтею 2 Протоколу № 4 Конвенції.
Розглянувши всі надані матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що
тривалість кримінального провадження у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників не було ефективного засобу
юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами. Європейський суд констатував
порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
Європейський суд також розглянув іншу скаргу за заявою № 31090/18 та,
посилаючись на свою попередню практику у справах щодо України, дійшов висновку про порушення положень Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень;
4. Постановляє, що у заяві № 31090/18 було порушено статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю застосування підписки про невиїзд;
5. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest)
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

СПРАВА «ГАРБУЗ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF GARBUZ V. UKRAINE)
Заява № 72681/10
Стислий виклад рішення від 19 лютого 2019 року
21 лютого 2002 року заявника було затримано за отримання хабара, який
він начебто вимагав для надання певних приміщень в оренду. Під час затримання, працівниками міліції було проведено огляд заявника та його робочого кабінету в присутності понятих. Слідчі дії було зафіксовано на відеокамеру.
Заявника було обвинувачено у вчиненні шахрайства, у зв’язку з тим, що він
не мав повноважень для надання відповідних приміщень в оренду.
Під час судового розгляду заявник заперечував свою провину. У судове
засідання для надання показань неодноразово викликалися поняті та свідок,
проте вони не з’явилися, оскільки їх не могли знайти за їх наданими домашніми адресами. Після відкладення і перенесення судового засідання щонайменше 33 рази у зв’язку з «неявкою свідків», суд першої інстанції зачитав показання понятих, надані під час досудового слідства.

05 жовтня 2009 року Комінтернівський районний суд міста Харкова визнав заявника винним у вчиненні шахрайства та обрав йому покарання у виді обмеження волі на строк два роки, але звільнив від відбування покарання
у зв’язку із закінченням строку давності. Судами апеляційної та касаційної інстанцій скарги заявника було залишено без задоволення, а вирок від 05 жовтня 2009 року без змін.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що національні суди посилались на показання свідків, але не забезпечили їх присутність у судовому засіданні, у зв’язку з чим він не мав можливості допитати їх,
а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість кримінального
провадження (вісім років та три місяці в трьох інстанціях).
Після подання заяви до Європейського суду заявник помер. Дружина висловила бажання підтримати заяву від його імені.
Європейський суд, розглянувши скаргу заявника за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, дійшов висновку, що він не висунув небезпідставної скарги, що визнання допустимим доказом зазначених показань
свідків підірвало справедливість кримінального провадження щодо нього та
відхилив цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
Розглянувши скаргу заявника на надмірну тривалість кримінального провадження та всі надані матеріали Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду у цій справі була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку». Європейський суд констатував порушення пункту
1 статті 6 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Постановляє, що дружина заявника, пані Валентина Федорівна Гарбуз,
має право брати участь у цьому провадженні від його імені;
2. Оголошує прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості кримінального провадження, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з
тривалістю кримінального провадження;
4. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1 200 (тисячу двісті) євро та додаткового суму будьякого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної
шкоди; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КАПШТАН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KAPSHTAN v. UKRAINE)
(Заява № 56224/10)
Стислий виклад рішення від 16 травня 2019 року
У січні 2010 року Роменський міськрайонний суд визнав заявника винним у шахрайстві та хабарництві, обравши йому покарання у виді позбав-

лення волі на два роки, та залишив без змін йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
У березні 2010 року Апеляційний суд Сумської області (далі — апеляційний суд) скасував вирок та направив справу на новий розгляд, залишивши
заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заявник неодноразово подавав клопотання про звільнення його з-під
варти, у задоволенні кожного з яких суд відмовляв. У лютому 2011 року Роменський міськрайонний суд задовольнив клопотання заявника та звільнив
його з-під варти під підписку про невиїзд.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за пунктами 1, 4 та 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на свавільність та необґрунтованість ухвали апеляційного суду, якою залишено без змін обраний
йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, неможливість ініціювати провадження щодо оскарження законності цієї ухвали та на відсутність забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування за свавільне тримання під вартою.
Клопотання Уряду України про вилучення заяви заявника з реєстру справ
згідно зі статтею 37 Конвенції Європейський суд відхилив, враховуючи, зокрема, те, що Уряд не запропонував заявнику жодного відшкодування.
Розглянувши скарги заявника за пунктами 1 та 4 статті 5 Конвенції, Європейський суд, посилаючись на рішення у справі «Харченко проти України» (заява № 40107/02), констатував порушення пунктів 1 та 4 статті 5 Конвенції. Європейський суд зазначив, що апеляційний суд, скасував вирок заявника, направив справу на новий розгляд та залишив без змін запобіжний
захід, не зазначивши підстав та не встановивши строку тримання заявника
під вартою. Європейський суд зауважив, що суд першої інстанції не навів у
своїх рішеннях жодних конкретних підстав, які б стосувалися аргументів заявника на користь його звільнення.
Також Європейський суд, посилаючись на рішення у справі «Сінькова
проти України» (заява № 39496/11), констатував порушення пункту 5 статті 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю у заявника забезпеченого правовою
санкцією права на відшкодування через незаконне тримання його під вартою.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Відхиляє односторонню декларацію Уряду та його клопотання про вилучення заяви з реєстру справ Суду;
2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що було порушено пункт 5 статті 5 Конвенції;
6. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 5 900 (п’ять тисяч дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця
сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне
досудове розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 18.11.1974
року народження,обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК
України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання в порядку спеціального
судового провадження, яке відбудеться 20 червня 2019
року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського
районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду
передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені
ст. ст. 139,323 КПК України.

В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження
№423/381/17‑к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016130000000132 від 23.05.2016 стосовно
Пачковського Миколи Анатолійовича, 27.09.1966 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ч.1
ст.297-1 КПК України.
На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний суд Луганської області викликає Пачковського М. А.
у судове засідання, що відбудеться 20 червня 2019 року
об 11 год. 00 хвилин в залі судових засідань Попаснянського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А. В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування оголошення обвинувачений вважається належСуддя Т. В. Кускова ним чином ознайомлений з його змістом.

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 29 березня
2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22014130000000418 за
обвинуваченням Палянички Олександра Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Паляничка Олександр Вікторович у підготовче судове засідання, яке призначено на 11 годину 00 хвилин
19 червня 2019 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначено на 12 годину 30 хвилин 19 червня 2019 року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30, для участі у підготовчому судовому засіданні як обвинувачена.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Гречка Василій Іванович, 02.08.1981 року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоспасівка,
вул. Шевченка, 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 19 червня 2019 року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30, для участі у розгляді справи як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну,
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце
проживання: 95034, вул. Павленко, 25/3, м. Сімферополь), у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 19 червня 2019 року о 08
год. 45 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7
під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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

Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 07 квітня 1959 року народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Юрія Гагаріна, 7/137 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке призначено на 12 годину 00 хвилин 19 червня 2019 року в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК
України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/15231/18 стосовно Щипачова Артура Володимировича, 08.03.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Щипачов Артур Володимирович проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 471.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Щипачова Артура Володимировича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 18 червня 2019 року о 09-10 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О., Юрченко С. О.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів:
Короткий опис активів
(майна) в лотах

GL22N04807
Нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська,
буд. 52 та основні засоби
в кількості 6 одиниць
www.prozorro.sale

Електронна адреса
для доступу до відкритих
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих 03.07.2019
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Час проведення відкритих Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/
відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
Детальна інформація
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
щодо лотів
liquidation/160-at-rodovid-bank/
42869-asset-sell-id-201017

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова
Івана Федосовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове
засідання, яке відбудеться 19 червня 2019 року о 08 год. 40 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Дмитриєва, 4, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у
судове засідання, яке відбудеться 18 червня 2019 року о 08 год. 50 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або
документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Запрошення до участі у тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подавати
пропозиції на відкриті торги:
1. UA-NIRAS-FR-2019-1.02 «Постачання меблів та ознакування для
центрів надання адміністративних послуг» для територіальних громад
України. Пропозиції мають бути подані не пізніше 18:00 26 червня 2019
року (за київським часом);
2. UA-NIRAS-SERVICESS-2019-08.06 «Закупівля логістичних послуг»
для організації заходів в територіальних громадах України. Пропозиції
мають бути подані не пізніше 18:00 28 червня 2019 року (за київським
часом).
Документація і детальна інформація англійською мовою —
Суддя Є. О. Соболєв https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Оголошення про виклик обвинуваченої

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 07 вересня 2018
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22018130000000142 за обвинуваченням Терещенко Марини Миколаївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
До суду як обвинувачена викликається Терещенко Марина Миколаївна у підготовче судове засідання, яке відкладено до 11 години 30 хвилин 19 червня 2019
року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідомленою про
дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Очікувані рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, що
вводяться в дію з 01 липня 2019 року:
Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище),
2 клас (до 27,5 кВ),
коп./ кВт.год
коп./кВт.год
без ПДВ
ПДВ
з ПДВ
без ПДВ
ПДВ
з ПДВ

Споживачі
1 Малі непобутові споживачі, заживлені
від електричних мереж ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
2 Малі непобутові споживачі, заживлені
від електричних мереж ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Малі непобутові споживачі, заживлені
3 від електричних мереж
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Малі непобутові споживачі, заживлені
4 від електричних мереж
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Комунально-побутові
потреби релігійних
5*
організацій
Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних
6** модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в частині
задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб

218,347

43,669

262,016

258,273

51,655

309,928

219,204

43,841

263,045

282,024

56,405

338,429

208,855

41,771

250,626

225,478

45,096

270,574

214,362

42,872

257,234

248,893

49,779

298,672

140,000

28,000

168,000

140,000

28,000

168,000

140,000

28,000

168,000

140,000

28,000

168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).

1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)
75
15
90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць
140
28
168
багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно
75
15
90
1.4. Для
від обсягів споживання електроенергії
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розра140
28
168
1.5. хунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків
(які підпадають під визначення «населення, яке розраховується
75
15
90
1.6. Гуртожиткам
з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)
ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної
власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно до
Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими
тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що
спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.
Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом
у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Звертаємо увагу, що починаючи з 01 січня 2019 року втрачає чинність постанова НКРЕКП від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (підстава — постанова НКРЕКП від 04.12.2018 № 1597 «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894»). Споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами, диференційованими за періодами часу, матимуть змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії, що буде більш привабливим для споживача. Детальні роз’яснення щодо тарифів, диференційованих
за періодами часу (для непобутових споживачів) наведені на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?news=8487.
Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220
«Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Довідково:
Показники
1
2

Тарифи
на електроенергію,
коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ
з ПДВ

Категорії споживачів

1
Електроенергія, що відпускається:
(у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами)
1.1. Населенню
(у т.ч. в сільській місцевості):
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)
75
15
90
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць
140
28
168
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу,
1.2. квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками
(у т.ч. в сільській місцевості):
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)
75
15
90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць
140
28
168
яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не
1.3. Населенню,
функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк,
вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича,
19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає
за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), викликається на 19.06.2019 року на 10-00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого
(іn аbsentia), який переховується від органів слідства
та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій
області (84112, м. Слов’янськ вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження
№ 42014080000000652 (номер справи 242/3053/15‑к,
номер провадження 1-кп/243/124/2019) за обвинуваченням Ковінько Яни Василівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3
ч. 1 КК України.
Обвинувачена по справі: Ковінько Яна Василівна,
01.09.1983 року народження, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на судове засідання, яке відбудеться 20 червня 2019 року о 12-45 год. до суду для
участі у розгляді справи.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття
до суду. Суд також має право постановити ухвалу
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.
Суддя В. І. Старовецький

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972
року народження (останнє відоме місце проживання:
95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 18 червня 2019 року о 08 год. 45 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Втрачене свідоцтво
про право власності на житло:
квартиру №79 по вулиці Прирічна, 37
в м. Києві, видане КП «Служба замовника житлово-комунальних послуг»
Оболонського району м. Києва згідно
з розпорядженням №3365
від 10.10.2019 на ім’я Тітоміра Ігоря
Анатолійовича, Тітомір Олени
Павлівни і Тітоміра Дмитра Ігоровича,
вважати недійсним.

3

4

5

Нормативне забезпечення

постанова НКРЕКП від 14.12.2018 № 1906 «Про затвердження
прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік»
постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 «Про встановлення тариТариф на універсальні послуги
фу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА
53,00
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
постанова НКРЕКП від 07.06.2019 №954 «Про встановлення тарифу
Тариф на послуги з передачі
на послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»
347,43
електричної енергії
на II півріччя 2019 року"
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:
постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1835
1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:
157,98
«Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної
для 1 класу напруги
557,24
енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
для 2 класу напруги
постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850
2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
166,55
«Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної
для 1 класу напруги
794,75
енергії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
для 2 класу напруги
постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855
3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
118,13
«Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної
для 1 класу напруги
463,44
енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
для 2 класу напруги
4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
63,06
«Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної
для 1 класу напруги
229,29
енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
для 2 класу напруги
постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177
Прогнозована середня закупівельна
«Про затвердження Порядку формування цін на універсальні
ціна на електроенергію
1 625,06
послуги»
для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»
Прогнозована оптова ринкова ціна
на електричну енергію

1 722,00

Leemonta Business Inc.
(In Voluntary Liquidation)
(BC No. 1736914)
Notice is hereby given Leemonta Business Inc.:
- is in voluntary liquidation
- commenced voluntary liquidation on 24 April 2019
- Mr. Alfred Victor Brewster is the Liquidator whose
address is at Baie Lazare, Mahe, Seychelles
Mr. Alfred Victor Brewster
Liquidator
Leemonta Business Inc.
(У добровільній ліквідації)
(BC № 1736914)
Повідомляємо, що Leemonta Business Inc .:
- знаходиться у процесі добровільної ліквідації
- добровільна ліквідація розпочалась 24 квітня 2019
року
- Пан Альфред Віктор Брюстер є ліквідатором та
знаходиться за адресою Бе-Лязар, Мае, Сейшельські острови
Пан Альфред Віктор Брюстер
Ліквідатор

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, Старобешівський район, м. Кальміуське, вул.
Циса, 18) у підготовче судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017260000000004, внесеному до
ЄДРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа
№ 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03.07.2019
року о 08-30 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В. І.
кримінальне провадження буде здійснюватися за його
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Після смерті Коломійця
Василя Івановича, 1939 р.н.,
відкрито спадкову справу.
Можливим спадкоємцям
прохання з’явитися до Восьмої
держнотконтори м. Харкова
за адресою: вул. Ярослава
Мудрого, 26, протягом місяця
від публікації оголошення.

Значення,
грн/МВт∙год
(без ПДВ)

Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримінальному провадженні відносно
Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України
(в редакції від 18.04.2013 року) відбудеться о 14-00
год. 1 серпня 2019 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, зал 208.
До суду як обвинувачений на 01 серпня 2019 року о 14 годині 00 хвилин викликається Іваненко Андрій Олегович.
Суддя Троценко Т. А.
Судове засідання по спеціальному судовому провадженню у кримінальному провадженні відносно
Бабаніна Сергія Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудеться о
09-30 год. 19 серпня 2019 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зал 208.
До суду як обвинувачений на 19 серпня 2019 року о 09 годині 30 хвилин викликається Бабанін Сергій Миколайович.
Суддя Троценко Т. А.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Арбаджиєва Володимира Івановича,
04.10.1953 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57, м. Керч, АР Крим),
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 18 червня 2019 року о 08 год. 55 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7,
під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Держводагентство повідомляє громадськість про оприлюднення
на офіційному вебсайті Держводагентства https://my.su/2qz8n
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
на період до 2021 року».

Миколаївcький апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням
законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у
кримінальному провадженні прокуратури
Миколаївської області Іщука А. О. на вирок Центрального районного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинуваченням Стельмаха С. О. у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відкладено на
26 червня 2019 року на 9:30 год.
Суддя О. В. Куценко

Третя Харківська державна нотаріальна контора просить з’явитися
до держконтори (м. Харків, пр. Московський, 85, т. 732-57-41) Остремського Данила Ісааковича (Остремского Данила Исааковича) та Остремську Валентину Назарівну (Остремскую Валентину Назаровну) з питання оформлення спадщини після померлого 23 вересня 2013 р. Остремського Руслана Даниловича. У разі неявки спадкоємців до держконтори протягом одного місяця з дня опублікування цієї газети спадщина
буде оформлена на ім’я інших спадкоємців.

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

Галушки їли, молоду бачили

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТРАДИЦІЇ. У Полтаві відбувся міжнародний фестиваль однієї

ЗАХІД

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
(Фото автора)
«Урядовий кур’єр»

НА ВСІ СМАКИ. В харківському пляжно-розважальному оздоровчому парку «Акважур» з успіхом пройшов фестиваль вуличної їжі «Food Fest
Gastroman 2019», участь в якому взяли представники різних
національностей і культур, що
мешкають у Харкові. Вони продемонстрували свої кулінарні
таланти, а також виступили в
національних костюмах на сцені фестивалю з піснями і танцями своїх народів.

СХІД
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17..22

мінлива
хмарність
хмарно
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 червня
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Гості мед-вино пили, галушками закусювали

табністю і більшою кількістю учасників — виробників і творчих колективів.
Є в нас і цікавинка — ми
знайшли пару із прізвищем Галушка, і просто зараз вона бере шлюб на садибі Івана Котляревського
згідно з традиціями кінця
XVIII — початку XIX століття. Реконструкцію так і
назвали: «Галушчине весілля», — розповіла організаторка заходу директорка Полтавського міського БК Лариса Семеняга.
За її словами, командиучасниці цілими днями ліпили, варили галушки і
пригощали ними всіх, хто
сюди завітав. А на фестиваль «Полтавська галушка» цьогоріч прибули делегації з Китаю, Канади,
Вірменії, Грузії, Швеції,
Німеччини.
Свято
гастрономічне,
але з об’єднавчим підтекстом. Його мета — щоб
кожна людина, побувавши тут, відчула духовну
спорідненість, усвідомила, що ми єдина й велика
нація.

Родзинкою заходу стала презентація інноваційної харчової
продукції від Харківського державного університету харчування та торгівлі, під час якої
гості з задоволенням дегустували небачені раніше смаколики. Разом з цим студенти та
співробітники університету продемонстрували сучасні тенденції в харчовій промисловості та
ресторанній індустрії.
«Нашим завданням було
зробити так, щоб гостям цього
свята було не тільки смачно, а
ще і цікаво. Я впевнена, що ми
з цим впоралися», — зазначи-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ
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Укргiдрометцентр

Університет
відзначив
день народження
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»

Танцюють молодий і молода

«Нам дуже захотілося
зібрати полтавську родину, дати їй надію, що
можемо дуже багато, коли ми разом», — каже
пані Лариса. Щодо цін на
смаколики, то організатори не обмежували підприємців, але попросили,
щоб було комфортно гостям.

Представники
оргкомітету дуже хвилювалися, адже два дні фестивалю — то розв’язання багатьох проблем, зокрема
із поселенням гостей. На
щастя, все було чудово.
Усім, хто прибув на фестиваль, полтавські готелі надавали знижки 15% в
оплаті проживання.

Харківські інновації у вуличній їжі
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

сонячно

П

опулярний у місті
над Ворсклою захід,
у якому взяли участь десятки виробників і більш
як 30 музичних гуртів,
відбувся на Соборній площі і вперше тривав два
дні. Тут працювали «Галушкова сцена», «Містечко майстрів», «Квітуча
альтанка», «Садиба Івана Котляревського», «Галушкова рідня», «Крафтові виробники», «Галушкові смаколики», «Галявина бешкетників». Артисти
разом з гостями ворожили на галушках, проводили обряд засівання трави «Хто полю годить, тому врожай родить!», пили
чай, вчилися писати китайські ієрогліфи, ліпити
галушки, равіолі, локшину, розігрували лотерею.
А діти в цей час, від пуза
наївшись солодкої вати й
морозива, відривалися по
повній — купалися у фонтанах. Усім було весело,
ситно і драйвово. Ноги самі пританцьовували, бо на
всіх локаціях звучали запальна музика й пісні.
А галушок скільки було
на фестивалі! Із м’ясом,
капустою, печінкою, сиром, полуницею, черешнею, цибулею, картоплею,
салом, шкварками, рибою.
Три галушки (це 100 грамів страви) з капустою,
картоплею коштували 30
гривень. Галушки у майонезному відерці — 80 гривень. Галушки з м’ясом —
45 гривень. Конкуренцію
галушкам на святі склали шашлик (50 гривень
за 100 грамів), ковбаски (35 гривень), пельмені,
пиріжки, вареники, запіканки, крученики, смажена картопля з курятиною,
свининою, овочами і грибами. З алкоголю пропонували пиво й настоянки.
— Цьогорічний фестиваль «Полтавська галушка» відзначається масш-
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з найулюбленіших українських страв

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ла начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міськ
ради Вікторія Грецька-Миргородська.
Відчуття власної участі у
фестивальному дійстві додали майстер-класи з приготування страв різних кухонь світу
і кулінарні конкурси, квести та
флешмоби.
А для найменших гостей бенкету вуличної їжі в «Акважурі»
працювала окрема зона, в якій
проводили лазерні бої, різні дитячі майстер-класи, в тому числі з виготовлення карамельних

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

солодощів, випікання традиційного грузинського хачапурі, з пісочної анімації тощо.
Всі дні фестивалю були заповнені концертними програмами, показами фільмів, колекцій студентів та випускників
Харківського коледжу текстилю
та дизайну, найрізноманітнішими розвагами. Охочі відвідали
творчі майстер-класи від міжнародної студії малювання, інклюзивної майстерні Харківської
громадської організації «Креа
віта» і творчої майстерні громадської організації «Асоціація
багатодітних сімей «АММА».

ОСВІТА. Національний університет біоресурсів і природокористування відзначив День університету і 121-шу річницю створення.
На святкування зібралися гості з усіх куточків України, а також з
Латвії, Словаччини, США та Польщі.
Забезпечення кадрами аграрного сектору економіки — одне з
важливих завдань, які виконує НУБіП, навчаючи студентів за всіма агробіологічними спеціальностями. Вищу освіту тут здобувають землевпорядники, інженери-механіки, фахівці з
комп’ютерної та програмної
інженерії, будівельники, лісівники, лікарі ветеринарної
медицини, економісти, менеджери, юристи тощо.
«Поєднуючи науку, дослідництво і практику, наш виш
має великий потенціал, —
каже ректор Станіслав НіколаРектор НУБіП Станіслав
єнко. — І те, що серед абітурієнНіколаєнко точно знає,
тів заклад популярний, свідчить
які спеціальності популярні
про якість навчального процесу
в абітурієнтів
і прозорість нашої роботи».
НУБіП визнали й роботодавці: він входить у десятку найкращих
університетів України і трійку — київських.
Університет має великі міжнародні зв’язки, співпрацює зі 146
установами із 51 країни. Лише за минулий навчальний рік понад
1000 його студентів пройшли навчальні практики за кордоном.
Чинні десять міжнародних програм із можливістю отримання подвійних дипломів: у Токійському аграрному університеті (Японія),
Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Варшавському університеті наук про життя (Польща) та інших.
Із ним охоче співпрацюють провідні національні й закордонні компанії та підприємства. Серед них виробники сільськогосподарської
техніки, які власним коштом облаштовують тут новітні лабораторії
й хочуть бачити студентів у своїх штатах.
За всю історію університет випустив більш як 200 тисяч фахівців. Нині його підрозділи є в багатьох регіонах країни. Це майже 30
тисяч викладачів і студентів, які навчають і навчаються за 41 напрямом підготовки бакалаврату і 37 спеціальностями магістратури.
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