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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК: 
«Сектори безпеки  

та оборони. Тут 
реформ було 

найменше, бо існував 
гриф таємності, 

яким зловживали. За 
ним приховувалися 

інтереси людей, 
які на цьому 
заробляли».

Збирання ранніх 
культур у розпалі

ЗЕРНОВІ І ЗЕРНОБОБОВІ. Українські сільгоспвиробники зі-
брали 17,4 мільйона тонн зернових і зернобобових культур із 
площі 5,1 мільйона гектарів, або 52% прогнозу. Зібрано: пше-
ниці — 12,0 мільйона тонн із площі 3,3 мільйона гектарів, або 
51% прогнозу, за врожайності 35,9 центнера з гектара; ячме-
ню — 4,9 мільйона тонн із площі 1,5 мільйона гектарів, або 61% 
прогнозу, за врожайності 32,4 центнера з гектара; гороху — 
497 тисяч тонн із площі 223 тисячі гектарів, або 78% прогно-
зу, за врожайності 22,3 центнера з гектара; жита — 16 тисяч 
тонн із площі 6 тисяч гектарів, або 5% прогнозу, за врожайнос-
ті 25,8 центнера з гектара; вівса — 5 тисяч тонн із площі 2 ти-
сячі гектарів, або 1% прогнозу, за врожайності 22,3 центнера 
з гектара, повідомляє Міністерство аграрної політики та про-
довольства. 

Озимий ріпак обмолочено на площі 838 тисяч гектарів, або 
65% прогнозу, за врожайності 22,6 центнера з гектара, намо-
лочено 1,9 мільйона тонн.

2,5 млрд грн
надає Державний фонд регіонального 
розвитку на капітальний ремонт шкіл і 

дитячих садків у всій Україні
АКТУАЛЬНА ТЕМА. «Урядовий кур’єр» з’ясовував нюанси 
податку на нерухомість у 2019 році

Зайві метри:  
чи платитимемо 
штрафи?

Секретар Ради національної безпеки і оборони про 
необхідність  ухвалення законів щодо розсекречення 
держоборонзамовлення, реформування СБУ  
та створення Служби фінансових розслідувань
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ОРІЄНТИР

Лише вчасні 
профілактичні заходи 
сприятимуть тому, що 
професійна хвороба 
лісівників не стане 
масовою 

АКТУАЛЬНО

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації  
та перепідготовку кадрів у 2019 році»
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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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НКРЕКП Повідомляє
1.1.4

послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) 
управління 

0 0 0

1.1.5       паливно-мастильні матеріали 242 62 180

1.1.6 витрати на ремонт 501 129 372

1.1.7       витрати на електричну енергію для 
господарчих потреб 450 116 334

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею 
електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат 
електричної енергії на її розподіл

4 683 855 3 828

1.3 Витрати на оплату праці  11 237 2 887 8 350

1.4 Відрахування на соціальні заходи 2 472 635 1 837

1.5 Амортизація  2 965 762 2 203

1.6 Інші операційні витрати: 324 83 241

1.6.1 плата за землю 64 16 48

1.6.2 витрати на зв'язок 15 4 11

1.6.3 витрати на службові відрядження 13 3 10

1.6.4 витрати на обслуговування 
програмного забезпечення 0 0 0

1.6.5 витрати на спільне використання 
технологічних електричних мереж 0 0 0

1.6.6 інші витрати 232 60 172

1.7 Коригування витрат* -3 059 -786 -2 273

2 Усього фінансові витрати  
(% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 766 197 569

3.1 розвиток виробництва/виробничі 
інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 766 197 569
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Дефіцит або профіцит коштів у 
частині надходження та витрат, 
пов’язаних з наданням послуг 
з приєднання електроустановок 
замовників до електричних мереж

0 0 0

5 Усього загальні витрати (необхідний 
дохід) 23 268 5 630 17 638

* Коригування витрат у сумі -3 058,73 тис. грн (без податку на додану вартість) 
відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП  від 14 грудня 2018 року № 1937.

Тариф на розподіл електричної         Тариф на розподіл електричної енергії
енергії для 1 класу напруги         для 2 класу напруги (грн/МВт∙год)
(грн/МВт∙год) — 118,80        — 426,33

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики  
А. Гудаченко

Додаток 2 
до постанови НКРЕКП  

28.12.2018 № 2059  
(у редакції постанови НКРЕКП  

від 12.07.2019 № 1444)
Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»  
на території м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи 

розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат 
на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в 
розрахунок тарифу

Загальні 
витрати на 
розподіл 

електричної 
енергії 

(необхідний 
дохід), тис. грн

Витрати на розподіл 
електричної енергії 
(необхідний дохід), 

тис. грн

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 20 183 4 232 15 951
1.1 Матеріальні витрати: 3 321 439 2 882

1.1.1 виробничі послуги 529 70 459
1.1.2 сировина і матеріали 229 30 199
1.1.3 послуги оператора системи передачі 1 696 224 1 472

1.1.4
послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) 
управління 

0 0 0

1.1.5       паливно-мастильні матеріали 141 19 122
1.1.6 витрати на ремонт 630 83 547

1.1.7       витрати на електричну енергію для 
господарчих потреб 96 13 83

1.2 3 316 2 005 1 311

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд криміналь-
ного провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу нагля-
ду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної 
служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокурату-
ри Миколаївської області Іщука А. О. на вирок Центрального районного 
суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року за обвинуваченням Стельма-
ха С. О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відкладено на 14 серпня 2019 року на 09:30 год.

Суддя О. В. Куценко 

Втрачені: 
судновий  бiлет СБ №003035  

на човен Брiг, бортовий   
№ УЗВ1568К,   

та судновий білет  №023865  
на човен UMS, бортовий 
№ МЕЛ0175К, власник  

Залата В. О., 
вважати недiйсними.

Повідомляємо про відкриття  
спадщини після смерті Коробко  

Анатолія  Федосійовича, померлого  
26.01.2019 року. Усіх спадкоємців  

викликаємо до приватного нотаріуса 
Дніпропетровського міського нотарі-

ального округу Аршава І. О.  
(49107, м. Дніпро, пр-т Гагаріна,  

буд. 78, оф. 3  
тел./факс 0567768869, 7766148)  
з питань оформлення спадщини.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який народився 20 липня 1970 року, проживає за адресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3,  

кв. 54 та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, який народився 27 січня 1989 року, проживає за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глуш-
ка, 1, корп. В., кв. 32, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 30.07.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Генко Максима Геннадійовича, 31.08.1983 року народження, 

останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, 
кв. 115, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України для участі в 
судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального судового провадження стосовно Генко М. Г., обви-
нуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК 
України, яке відбудеться 26.07.2019 року о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд  
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL5N08344-GL5N08366 (23 лоти)
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:

05.08.2019

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/ 
43396-asset-sell-id-204926

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 липня 2019 р. № 608 
Київ

Про вихід з Угоди про введення міжнародного 
сертифіката зважування вантажних 

транспортних засобів на територіях держав — 
учасниць Співдружності Незалежних Держав

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Вийти з Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних 

транспортних засобів на територіях держав — учасниць Співдружності Незалежних 
Держав, вчиненої 16 квітня 2004 р. у м. Чолпон-Ата (Киргизька Республіка).

2. Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку Вико-
навчому комітету Співдружності Незалежних Держав про вихід із зазначеної Угоди.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 458-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 490, — 
із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 квітня 
2017 р. № 259, від 22 листопада 2017 р. № 839, від 21 лютого 2018 р. № 116 та від 4 
квітня 2018 р. № 228, Шарову Ілону Євгенівну — директора компанії Хадсон в Украї-
ні (за згодою), вивівши з її складу Анненкову Наталію Валентинівну — Керівника Го-
ловного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента 
України (за згодою).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 480-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу 
«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні — фаза II»

Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива ЄС 
в Україні — фаза II».

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 481-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу 
«Підтримка громадянського суспільства  

та культури»
Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Підтримка громадянського сус-

пільства та культури».
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 

розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 482-р 
Київ

Про підписання Угоди про фінансування заходу  
«Програма технічного співробітництва  

2019 року»
Схвалити проект Угоди про фінансування заходу «Програма технічного співробіт-

ництва 2019 року».
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного 

розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 червня 2019 р. № 490-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху 
України на О. Доценка

Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури щодо тимчасового покладен-
ня виконання обов’язків директора Державного підприємства обслуговування пові-
тряного руху України на заступника директора з управління активами зазначеного 
підприємства Доценка Олександра Аркадійовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 506-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства резерву України 

на Котова П. В.
У зв’язку з відстороненням Голови Державного агентства резерву України Мосій-

чука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою покласти на час йо-
го відсторонення виконання обов’язків Голови Державного агентства резерву Укра-
їни на першого заступника Голови зазначеного Агентства Котова Павла Володими-
ровича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 513-р 
Київ

Про призначення Петрова Д. С. першим 
заступником Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду України
Призначити Петрова Дениса Сергійовича першим заступником Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду України з дати початку фактичного виконання ним 
посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законо-
давства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 липня 2019 р. № 514-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державної служби експортного контролю 

України на Лівчина Ю. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної служби експортного контролю України, виконання обов’язків Голови зазначеної 
Служби на директора департаменту державної експертизи Державної служби екс-
портного контролю України Лівчина Юрія Васильовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 липня 2019 р. № 522-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов’язків директора державного 
підприємства «Артемсіль» на Меткого В. В.

Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо 
тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного підприємства 
«Артемсіль» на начальника управління зі збуту та маркетингової політики зазначено-
го підприємства Меткого Вадима Васильовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Коли від тебе залежить чиєсь життя
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИРІШАЛЬНА МИТЬ. Від-
пустка закінчувалася. Артем Ан-
дрієнко, водій КрАЗа з Чигирин-
ської пожежно-рятувальної час-
тини, повертався додому від 
батьків із Кривого Рогу. Із при-
ємністю пригадував гостини, по-
глядаючи на дорогу. Автобус, у 
якому неподалік від водія сидів 
Артем, весело мчав, минаючи 
зустрічні машини. Коли проїж-
джали Кіровоградську область, 
раптом щось насторожило до-
свідченого рятувальника. Коли 
водій став хилитися набік, без 
роздумів кинувся до нього. Зро-
зумів, що йому кепсько, треба 
щось робити. Перемкнув швид-
кість, заглушив двигун, зупинив 
автобус. Намагався допомог-
ти колезі, але марно. Викликав 
швидку, надав першу медичну 
допомогу. Але водій був непри-
томним. Пасажири (а їх було 17) 
пропонували допомогу. Маши-
на швидкої допомоги, яка при-
була, доставила водія до най-
ближчої лікарні. На жаль, вряту-
вати його не вдалося.

Тільки потім, ще і ще раз про-
кручуючи в пам’яті миттєвос-
ті поїздки, усвідомив, наскільки 
близько автобус із пасажирами 
був до аварійної ситуації: ще б 
якась хвилина — і він міг виїха-
ти на зустрічну смугу і спричи-

нити зіткнення із зустрічними 
авто. Але про це тоді не думав, 
робив те, що слід було в такій 
ситуації. 

Водій-рятувальник знав, 
що робить, завжди готовий до 
будь-якої неординарної ситуа-
ції. А ось 13-річна Карина Яку-
бенко із села Лащова Тальнів-
ського району, яка, здавало-
ся б, і гадки не мала, що роби-
ти, коли від тебе залежить чи-
єсь життя, змогла зорієнтувати-
ся й витягнути з води п’ятирічну 
сестричку. Домовившись із по-

дружкою Іриною піти на ставок 
порибалити, Карина не поміти-
ла, як за ними до води вируши-
ли молодші сестри. Попри за-
борону батьків гратися біля річ-
ки, вони потай пішли за стар-
шими дівчатами. Кам’яна клад-
ка дамби, на якій рибалили по-
други, була слизькою, й Анге-
ліна, послизнувшись, упала у 
воду. Карина одразу пірнула 
за нею. Схопивши дівчинку за 
одяг, витягла на берег. 

Спілкуючись пізніше з ряту-
вальниками, розповіла: «Я ду-

же злякалася за сестричку, яка 
не вміє плавати. Розуміла, що 
побігти по допомогу до дорос-
лих означає втратити час».

Як розповіла працівник сек-
тору зв’язків зі ЗМІ управління 
ДСНС Черкащини Оксана Кру-
тоус, недавно на звання «Ге-
рой-рятівник року» в області 
номінували двох претендентів:  
рятувальника Артема Андрієн-
ка та школярку Карину Якубен-
ко.  Підсумки підбиватимуть під 
час професійного свята 17 ве-
ресня, у День рятувальника.

У Подільському зоопарку створять центр 
сімейного дозвілля

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. Фазани, павичі, 
олені, страуси, муфлони, бі-
зони, лами, ведмеді, верб-
люди — у Подільському зо-
опарку оселилися понад 220 
тварин і понад 100 птахів. 
Розмаїте видове багатство 
приваблює сюди дітей і ту-
ристів. Зоопарк поступово 
стає місцем цікавого і зміс-
товного сімейного дозвіл-
ля. Наприклад, нещодав-
но вінничанам і гостям міс-
та тут презентували програ-
му, яка занурила їх у магію 
найдавнішого слов’янського 
свята Івана Купала. Учасни-
ки дійства мали змогу взяти 
участь у різноманітних май-
стер-класах.

Кількість відвідувачів зві-
ринця дедалі збільшується, 
адже задля промоції турис-

тичного потенціалу Віннич-
чини з ініціативи облдержад-
міністрації реалізують про-
єкт «Подільський зоопарк як 
центр сімейного дозвілля». 
Загальний обсяг фінансуван-
ня проєкту становить 11,7 
мільйона гривень, з яких 10,3 
мільйона гривень — кошти 
Євросоюзу, акумульовані у 
державному бюджеті, решта 
— фінансовий ресурс місце-
вого бюджету та інші джере-
ла. Завдяки цьому конкурен-
тоспроможному туристично-
му продукту передбачають 
збільшення кількості гостей 
краю. Адже створення тако-
го центру сімейного дозвілля 
посприяло покращенню умов 
для організації повноцінного 
сімейного відпочинку, збере-
женню і відтворенню в штуч-
них умовах рідкісних та зане-
сених до Червоної книги тва-
рин і птахів.

У гості до Давида 
Бурлюка

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ФОТОМИСТЕЦТВО.  Виставка-мандрівка  називається  «Маль-
тси Лебурбу» — в дусі славетного земляка. Її відкрито у Лебедин-
ському міському художньому музеї ім. Б. Руднєва на Сумщині і при-
свячено 137-й річниці із дня народження футуриста художника й по-
ета Давида Бурлюка. Організатори заходу шанувальники творчості 
уродженця Лебединщини Костянтин Аленінський та Сергій Гуцан із 
Сум підготували серію експонатів та світлин із різних куточків світу, 
поклавши в основу алогічний каламбур, притаманний футуристич-
ній течії. У ньому поєдналися, здавалося б, непоєднувані речі: маль-
тійський хрест, каска Марінетті, вивішена догори дриґом фотогра-
фія тощо. Та й сама назва виставки розшифровується так: Маль-
та, Сицилія — Мальтси, леб — Лебедин, урбу — урочище Бурлюк.

Відвідувачі хоч і дивуються такому вернісажу, однак сприйма-
ють його з розумінням: Давид Бурлюк із хутора Семиротівка — 
нині знаний в усьому світі митець. Вхід на виставку вільний, а най-
частіші її гості — учні місцевих шкіл та коледжів.

Зелена традиція  
у Миколаєві

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Імовірно, в Миколаєві скоро з’явиться нова корисна 
для довкілля традиція. По завершенні навчання у школі деякі випус-
кники вже садили дерева, даруючи їх рідному місту. Як зазначив Ми-
колаївський міський голова Олександр Сєнкевич, з такою ініціати-
вою до нього звернулися громадські активісти. Ідея керівникам спо-
добалася, бо так можна озеленити місто. Цього року навчання в ми-
колаївських школах завершили майже 800 учнів. Тож у разі започат-
кування нової традиції місто щороку може ставати зеленішим на со-
тні дерев. Нині визначаються, коли саме садити дерева. Зручніше це 
робити восени, а не навесні чи на початку літа. Тож майбутні випус-
кники зможуть долучитися до корисної зеленої традиції, доглядаючи 
весь навчальний рік свої дерева.  Олександр Сєнкевич доручив ке-
рівникам управління освіти та департаменту ЖКГ детально вивчи-
ти ініціативу і підготувати пропозиції щодо фінансування, місця виса-
джування дерев, їх порід.  

На окуповану територію хотіли вивезти 
прикраси зі срібла

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

КОНТРАБАНДА. Серед то-
варів, які найчастіше незаконно 
намагаються провезти через лі-
нію розмежування на тимчасо-
во окуповану територію Донба-
су, — речі першої необхідності: 
медикаменти чи продукти хар-
чування, оскільки вони значно 

якісніші й дешевші, ніж той непо-
тріб, яким завалили «щедрі бра-
ти» тамтешні базари і магазини. 
Цього разу правоохоронці вияви-
ли в одного з подорожніх вели-
ку партію срібних прикрас. Ста-
лося це на КПВВ «Гнутове», де 
відзначилися оперативні співро-
бітники Донецько-Луганського 
управління Державної прикор-
донної служби України, які вхо-

дять до складу підрозділів опера-
ції Об’єднаних сил. Під час огля-
ду одного з автомобілів вони ви-
явили поліетиленовий пакунок, 
набитий виробами з металу, ві-
зуально схожого на срібло. 

«33-річний житель Маріу-
поля, прямуючи до Донецька, 
спробував провезти 3,5 кіло-
грама виробів, заховавши їх під 
панель власного автомобіля. З 

пояснень водія вироби начебто 
належать його матері, житель-
ці міста Авдіївка, яка їх скупову-
вала, щоб перепродати на оку-
пованій території», — йдеться у 
повідомленні пресслужби ООС. 

Розслідування триває, ви-
явлені товари вилучили пред-
ставники Державної фіскальної 
служби України для подальшо-
го процесуального оформлення.             

На звання «Герой-рятівник року» номінували рятувальника Артема Андрієнка та школярку 
Карину Якубенко, спільна риса яких — рішучість, уміння зібратися в потрібну хвилину

До зоопарку можна завітати навіть з маленькими дітьми, 
тут кожен знайде собі розвагу до душі
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