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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАРКУС ЕДЕРЕР:
«Російські паспорти, 

видані в Криму російською 
владою після анексії, 

не визнаватимуть і не 
прийматимуть у разі 

звернення за 
шенгенськими 

візами».

Укроборонпром 
готується до аудиту

НАВЕДЕННЯ ЛАДУ. Державний концерн «Укроборон пром» 
оголосив тендер на надання послуг незалежного аудиту сво-
єї діяльності, а також підпорядкованих йому підприємств із 
залученням міжнародних експертів з очікуваною вартістю  
32,5 мільйона гривень. У відповідному оголошенні на порталі 
державних закупівель «Прозорро» вказано, що аукціон з ви-
значення переможця тендера відбудеться 26 вересня 2019 ро-
ку. Його проводитимуть із пониженням ціни, мінімальний крок 
становитиме 325 тисяч гривень.

«Учасник зобов’язується надати послуги з аудиту відповід-
но до міжнародних стандартів аудиту консолідованої/комбіно-
ваної фінансової звітності замовника і підприємств, складеної 
станом на і за роки, що закінчуються 31 грудня 2018 року та  
31 грудня 2019 року відповідно до міжнародних стандартів фі-
нансової звітності», — цитує УНІАН текст тендерної документа-
ції. Остаточний строк проведення аудиту — 10 квітня 2021 року.

Таким чином втілюється рішення уряду, який наприкінці 
травня надав Укроборонпрому 32 мільйони гривень на пово-
ротній основі задля проведення фінансового аудиту.

1,1 млрд дол.
буде стягнуто з РФ за позовом 

Ощадбанку й рішенням Київського 
апеляційного суду як компенсацію  
за експропріацію активів у Криму

АКТУАЛЬНО. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій 
можуть вступити у вітчизняні навчальні заклади  
без атестата, паспорта і сертифіката ЗНО

Змінити долю можна, 
навчаючись  
в українському виші

Голова Представництва ЄС у Москві про перспективи 
отримання шенгенської візи для жителів окупованого 
Росією Криму

3 5
ОРІЄНТИР

Оцінюючи підсумки 
українських виборів, 
цивілізований світ вважає,  
що нова Верховна Рада отримала 
потужний мандат на реформи

ПЕРСПЕКТИВА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, 
видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 
державі, визнання недійсним та знищення проїзного 
документа особи, якій надано додатковий захист»
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Слідство щодо загибелі  Павла Шеремета має нові напрацювання
СУСПІЛЬНИЙ РЕЗОНАНС. Циніч-

не вбивство журналіста, яке сталося 
три роки тому в Києві, досі залиша-
ється нерозкритим. Проте слідство 
має нові напрацювання, за якими 
триває копітка робота. Але ці напря-
ми становлять таємницю слідства, 
тому виносити їх на широкий загал 
поки що не можна.

«Наразі Національна поліція має 
перспективні напрями своєї робо-
ти щодо розкриття вбивства Павла 

Шеремета. Враховуючи, що зазна-
чена інформація має обмежений до-
ступ і перебуває в активній фазі, го-
товий вам доповісти особисто. На 
це я отримав сьогодні дозвіл слідчо-
го (постанову на надання дозволу на 
розголошення відомостей досудово-
го розслідування) у певному обсязі, 
де мені делеговано розголосити да-
ні досудового розслідування Прези-
дентові України та міністру внутріш-
ніх справ Арсену Авакову», — так 

голова Національної поліції Сергій 
Князєв сказав під час доповіді Пре-
зиденту Володимиру Зеленському.

«Ми розуміємо, що суспільство 
чекає саме результатів і прізвищ 
осіб, причетних до цього злочину, 
але на цей час назвати їх поки що 
зарано», — заявив головний полі-
цейський. Під час дослідження віде-
оматеріалів із понад 200 відеокамер 
спостереження отримано інформа-
цію про маршрут злочинців та осіб, 

які могли готувати й виконувати цей 
злочин. Відпрацьовано понад чоти-
ри тисячі квартир, десятки тисяч те-
лефонних номерів тощо.

Після цього глава держави разом 
із зазначеними керівниками силових 
структур пішов ознайомлюватися з 
матеріалами слідства, повідомляє 
УНІАН. Чекати обговорення довело-
ся недовго, і Володимир Зеленський 
виконав свою обіцянку дати відпові-
ді журналістам.

Найоптимістичнішим у цій істо-
рії стало переконання глави дер-
жави після розмови із силовиками, 
що злочинців неодмінно знайдуть. 
Президент також подякував праців-
никам карного розшуку. «Крім мо-
го бажання закінчити справу, я хо-
чу вас усіх запевнити: з того, що я 
побачив, я думаю, що в нас буде з 
вами результат. І людей, які вчинили 
вбивство, буде знайдено», — запев-
нив Президент.
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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій 
видатним діячам фізичної культури і спорту

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про 
державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони 
здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними 
Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 
2015 року № 256) ПосТановляю:

1. Призначити дворічні державні стипендії видатним діячам фізичної культури і 
спорту:

БИКОВУ Віктору Харитоновичу — 1937 року народження, майстру спорту СРСР, за-
служеному тренеру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з фехтування

ГЛУШАКУ Олександру Олексійовичу — 1924 року народження, майстру спорту 
СРСР з лижних гонок, відміннику фізичної культури і спорту СРСР, почесному праців-
нику фізичної культури і спорту України

ГОТВЯНСЬКОМУ Володимиру Дмитровичу — 1940 року народження, заслуженому 
тренеру України з велосипедного спорту

ЗИМЕНКУ Володимиру Володимировичу — 1935 року народження, майстру спор-
ту СРСР міжнародного класу, заслуженому майстру спорту СРСР зі стрільби стендової

КОСТЮЧУКУ Юрію Назаровичу — 1944 року народження, майстру спорту СРСР з 
веслування на байдарках і каное, заслуженому тренеру УРСР, заслуженому працівни-
ку фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спор-
ту України

КРИВОРУЧКУ Анатолію Петровичу — 1939 року народження, заслуженому тренеру 
України зі стрільби кульової, почесному працівнику фізичної культури і спорту України

КУРБАТОВУ Михайлу Павловичу — 1935 року народження, заслуженому трене-
ру СРСР та УРСР з велосипедного спорту, заслуженому працівнику фізичної культу-
ри УРСР

НАГІРНОМУ Роману Семеновичу — 1947 року народження, майстру спорту СРСР 
міжнародного класу, заслуженому тренеру УРСР з веслування на байдарках і каное

НЕСЕВЕРЕНКУ Анатолію Іллічу — 1929 року народження, почесному працівнику фі-
зичної культури і спорту України

ОМЕЛЬЧУК Олександрі Семенівні — 1941 року народження, почесному майстру 
спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР з гандболу

ПРИЙМАКУ Михайлу Сергійовичу — 1951 року народження, майстру спорту СРСР з 
воєнного п’ятиборства, відміннику фізичної культури і спорту СРСР, заслуженому пра-
цівнику фізичної культури і спорту України

САМБОРСЬКОМУ Михайлу Миколайовичу — 1940 року народження, майстру спор-
ту СРСР з легкої атлетики, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

ЧЛЕКУ Петру Михайловичу — 1931 року народження, майстру спорту СРСР, заслу-
женому тренеру України з велосипедного спорту

ШАХРАЮКУ Антону Федоровичу — 1936 року народження, майстру спорту СРСР з 
боротьби вільної, заслуженому тренеру України

ШУЛЬЗІ Валентині Миколаївні — 1951 року народження, майстру спорту СРСР з 
веслування академічного, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

ЩЕГЛОВУ Костянтину Миколайовичу — 1933 року народження, заслуженому тре-
неру України з плавання

ЮМАШЕВУ Борису Олексійовичу — 1938 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, заслуженому тренеру СРСР з гандболу, почесному працівнику фізичної куль-
тури і спорту України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
19 липня 2019 року
№527/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у Щорічній 
зустрічі експертів держав — учасниць 

Протоколу V до Конвенції про заборону 
або обмеження застосування конкретних 

видів звичайної зброї, які можуть вважатися 
такими, що завдають надмірних ушкоджень 
або мають невибіркову дію, і доповненого 

Протоколу II до названої Конвенції
1. Утворити делегацію України для участі у Щорічній зустрічі експертів держав —

учасниць Протоколу V до Конвенції про заборону або обмеження застосування кон-
кретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмір-
них ушкоджень або мають невибіркову дію, і доповненого Протоколу II до названої 
Конвенції (22 — 23 серпня 2019 року в м.Женева, Швейцарська Конфедерація), в та-
кому складі:

КЛИМЕНКО Юрій Аркадійович — Постійний редставник України при Відділенні 
ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, глава делегації

ДЕМЧЕНКО Денис Русланович — перший секретар Постійного Представництва 
України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

КОВАЛЕНКО Володимир Тихонович — головний консультант Головного департа-
менту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України

ПОКУШАЛОВ Андрій Вячеславович — перший заступник начальника Департамен-
ту вибухотехнічної служби Національної поліції України

ТКАЧУК Сергій Олександрович — головний фахівець відділу організації піротех-
нічних робіт управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінуван-
ня Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій

ЧОРНИЙ Юрій Леонідович — заступник начальника відділу протимінної діяльнос-
ті Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони 
України.

2. Делегації України під час Щорічної зустрічі експертів держав — учасниць Про-
токолу V до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів 
звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень 
або мають невибіркову дію, і доповненого Протоколу II до названої Конвенції взя-
ти участь у заходах відповідно до вказівок, затверджених Міністерством закордон-
них справ України.

3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечен-
ня участі делегації України в роботі Щорічної зустрічі експертів держав — учасниць 
Протоколу V до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних ви-
дів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушко-
джень або мають невибіркову дію, і доповненого Протоколу II до названої Конвенції.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
19 липня 2019 року
№528/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 червня 2019 р. № 612 
Київ

Про внесення змін у додаток 2  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 2002 р. № 1298
Кабінет Міністрів України  ПосТановляє:
1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих га-
лузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, 
ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2007 р., № 61, ст. 2422; 2017 р., № 29, ст. 859) змі-
ни, що додаються.

2. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється в межах фонду заробіт-
ної плати, затвердженого на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січ-
ня 2020 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 19 червня 2019 р. № 612
ЗМІнИ,  

що вносяться у додаток 2 до постанови  
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. У назві розділу V слова «музеї,» і «заклади музейного типу,» виключити.
2. Доповнити додаток розділом ХL такого змісту:

«XL. Музеї та заповідники

Керівні працівники

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), 
головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, завідувач 
філіалу, учений секретар

національні 16—20

інші заклади 15—18

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, 
архівосховища, сектору, інших служб); головні фахівці основної  
діяльності 

національні 14—18

інші заклади 12—16

Наукові працівники, фахівці

Науковий співробітник, фахівець

національні 12—17

інші заклади 10—16

Художник-реставратор, реставратор

національні 12—16

інші заклади 9—15».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 липня 2019 р. № 625 
Київ

Про внесення змін до Порядку  
подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою  

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2000 р., № 9, ст. 344; 2006 р., № 18, ст. 1345; 2015 р., № 2, ст. 29; 2018 р., № 57,  
ст. 1991), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2019 р. № 625
ЗМІнИ, 

що вносяться до Порядку подання фінансової звітності
1. У пункті 2:
1) в абзаці третьому слова «підприємствами, які провадять діяльність з видобутку ко-

рисних копалин загальнодержавного значення» замінити словами «суб’єктами господа-
рювання, які провадять діяльність у видобувних галузях»;

2) у першому реченні абзацу дев’ятого слова «які провадять діяльність з видобутку ко-
рисних копалин загальнодержавного значення або» замінити словами «що здійснюють»;

3) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, звіт про 

платежі на користь держави подають відповідно до Закону України «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях».».

У зв’язку з цим абзаци десятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами оди-
надцятим — дев’ятнадцятим;

4) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«Підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-

нансову звітність в Україні» належать до мікропідприємств, непідприємницькі товари-
ства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандар-
тами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік 
доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним орга-
нам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фі-
нансові результати.»;

5) в абзаці сімнадцятому слова «, підприємства, розміщені на такій території» замі-
нити словами «або здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, підприємства, місцезнаходженням яких є така територія»;

6) в абзаці вісімнадцятому слова «Річна фінансова звітність, річна консолідована фі-
нансова звітність» замінити словами «Річна фінансова звітність та річна консолідована 
фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами», а слова «разом з ау-
диторським звітом» виключити.

2. Абзац п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Розпорядники бюджетних коштів, які з дати початку тимчасової окупації мали міс-
цезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимча-
сово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення 
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях, можуть подавати фінансову звітність розпорядни-
кам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним облі-
ку про виконання бюджетів.».

3. Абзац десятий пункту 12 викласти в такій редакції:
«Підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій 
території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористич-
ної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і обо-
рони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташова-
ні на таких територіях, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та 
безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і 
регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капі-
тал підприємств.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 червня 2019 р. № 626 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 3 квітня 2006 р. № 413
Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
1.  Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. 

№ 413 «Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури» (Офі-
ційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 985), доповнивши його такими позиціями: 

«Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Національна бібліотека України для дітей
Національна історична бібліотека України
Одеська національна наукова бібліотека».
2. Установити, що у разі зменшення розмірів заробітної плати (без урахування пре-

мій) окремим працівникам у зв’язку з набранням чинності цією постановою таким пра-
цівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється у межах фонду заробітної 
плати, затвердженого на відповідний рік.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січ-
ня 2020 року.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 липня 2019 р. № 642 
Київ

Про внесення змін у додаток 1  
до постанови Кабінету  Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85  
і до пункту 2 постанови  

Кабінету Міністрів України  
від 15 травня 2019 р. № 395

Кабінет Міністрів України ПосТановляє:
1. Внести зміну у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апара-
ту та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 
2019 р., № 41, ст. 1444), замінивши позицію

«ДФС 508 508 10800 10800»

такою позицією:

«Держмитслужба 508 508 10800 10800».

2. На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 
2019 р. № 395 «Питання Державної податкової служби» (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 41, ст. 1444) затвердити головою комісії з реорганізації Державної фіс-
кальної служби директора Департаменту таргетингу та управління митними ризика-
ми Державної фіскальної служби Гутенка Дениса Вікторовича, увільнивши від вико-
нання цих обов’язків Власова Олександра Сергійовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 червня 2019 р. № 430-р 
Київ

Про затвердження розподілу у 2019 році 
обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 
природоохоронних заходів на об’єктах 

комунальної власності
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвер-

дити розподіл у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за 
об’єктами (заходами) згідно з додатком.

2. Міністерству екології та природних ресурсів забезпечити погодження розподі-
лу обсягу субвенції, затвердженого цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із деталізованим розподілом субвенції, передбаченої урядовим розпорядженням, 
можна ознайомитися на сайті «УК»

офіційне повідомлення ПаТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що з 01.08.2019:
* у зв’язку зі змінами, внесеними до Правил надання 

та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених 
постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, вносяться зміни 
до Умов та порядку надання телекомунікаційних послуг 
ПАТ «Укртелеком»;

* вносяться зміни до Публічного договору про надан-
ня телекомунікаційних послуг з метою розширення ко-
ла осіб, які можуть укладати договір шляхом приєднан-
ня до його умов.

Деталі на сайті www.ukrtelecom.ua або за номером:
- для фізичних осіб: 0 800 506 800; 
- для юридичних осіб: 0 800 506 801 (дзвінки безко-

штовні в межах України з номерів українських операто-
рів).

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: GL3N08595
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:

05.09.2019

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/43504-asset-
sell-id-205836

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: GL24N08932;  

GL32N08952-GL32N08954
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Автомобіль, основні засоби

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

12.08.2019

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/43531-asset-
sell-id-206017, 43561-asset-sell-
id-206125

Інформація для абонентів  

ПраТ «Фарлеп-Інвест»  

(код єДРПоУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 серпня 2019 ро-

ку змінюються окремі тарифи на послу-

ги Інтернет для існуючих абонентів — фі-

зичних осіб. 

Детальна інформація — в Особисто-

му кабінеті абонента або за телефоном 

(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних лі-

ній Vega).
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оголошення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобу-

тових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 серпня 2019 року:

Споживачі

Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище), 

коп./кВт·год
2 клас (до 27,5 кВ), 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

193,662 38,732 232,394 224,531 44,906 269,437

2
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

193,962 38,792 232,754 251,113 50,223 301,336

3
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

188,492 37,698 226,190 201,200 40,240 241,440

4
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

190,681 38,136 228,817 210,165 42,033 252,198

5* Комунально-побутові потреби релігійних  
організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6**

Юридичні особи, які є власниками (балансоутри-
мувачами) майна, що використовується для ком-
пактного поселення внутрішньо переміщених 
осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, 
оздоровчих таборів, будинків відпочинку, сана-
торіїв, пансіонатів, готелів тощо), в частині задо-
волення власних побутових потреб внутрішньо 
переміщених осіб

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).

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»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (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

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гурто-
житках), 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

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 
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
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

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 
від обсягів споживання електроенергії 75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, 
житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енер-
гопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») 75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліф-
тів, 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). Електрич-
на енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних коопера-
тивах 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 тарифа-
ми 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 електроенер-
гії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьо-
му періоді. 

Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тари-
фом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники

Значення, 
грн/

МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 

на ринках електричної енергії для малих  
непобутових споживачів

1 699,34 постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Порядок фор-
мування цін на універсальні послуги» п.3.16

2 Тариф на універсальні послуги  
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 53,00

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 «Про встанов-
лення тарифу на послуги постачальника універсальних по-

слуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ»

3 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 312,14
постанова НКРЕКП від 12.07.2019 № 1411 «Про встанов-
лення тарифу на послуги з передачі електричної енергії  

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

4

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:
1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:

для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

91,25
399,94

постанова НКРЕКП від 12.07.2019р. № 1420 «Про встанов-
лення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року 

№1835» (тариф на послуги з розподілу електричної енергії 
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»)

2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

94,25
665,76

Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 р. №1436 «Про внесен-
ня змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850» (та-

рифи на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕР-
НІГІВОБЛЕНЕРГО»)

3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

61,44
256,28

Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 р. №1441 «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855 «(тарифи 

на послуги з розподілу електричної енергії  
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»)

4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

39,55
166,63

Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 р. 1419 «Про внесення 
змін до постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834 «(тарифи 
на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИ-

ЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»)

5
Прогнозована середня закупівельна ціна  
на електроенергію для ТОВ «КИЇВСЬКА  

ОБЛАСНА ЕК»
1 480,23 постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвер-

дження Порядку формування цін на універсальні послуги»

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL6N08939 Права вимоги за договором кредиту №2007-36 від 13.06.2007 року. 

Без застави
GL6N08940 Права вимоги за договором кредиту №968/КЛ/2008 

від 27.06.2008 року. Без застави
GL6N08941 Права вимоги за договором кредиту №81 від 21.03.2008 року. 

Без застави
GL6N08944 Права вимоги за договором кредиту №131-07-П від 21.06.2007 року. 

Без застави
GL3N08945 Права вимоги за договором кредиту №ІК/175 від 19.10.2007 року. 

Забезпечення: трикімнатна квартира житловою площею 42,3 кв.м, 
загальною площею 61,1 кв.м за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
проспект Будівельників, буд. 167.

Дата проведення відкритих торгів  09.08.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів   Точний час початку проведення
(аукціону)/ електронного   відкритих торгів (аукціону)/ електронного
аукціону   аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Повідомлення
Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення 

від 04.06.2019 № 60/26-р/к у справі № 14/60/14-рп/к.19 про вчинення  
«ТЕХОЙЛ ТК» (40955753) порушення, яке передбачене п. 13 ст. 50 ЗУ 
«Про захист економічної конкуренції». Рішенням на ТОВ «ТЕХОЙЛ ТК» 
накладено штраф — 34 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті  
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Відповідно до рішення слідчого судді Печерського районного суду  
м. Києва Ільєвої Т. Г. розгляд клопотання слідчого з ОВС шостого 
слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д. В. про 
застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюва-
ного Стадника Михайла Васильовича, 31.07.1960 р.н., у криміналь-
ному провадженні № 32018100000000161 від 27.09.2018 відбудеть-
ся 31.07.2019 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні Печерського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15. Явка підо-
зрюваного Стадника М. В. обов’язкова.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька 
Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Микола-
йовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія 
Миколайовича в судове засідання на 01 серпня 2019 року о 15 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

З 01.08.2019 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи (тарифні 

плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet 

для фізичних осіб за наявності технічної можливості надання послуги. 

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосування розмі-

щено на сайті www.datagroup.ua. Отримати додаткову інформацію мож-

на також і за номером телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00.

ОГОЛОШЕННЯ
Концерн «Військторгсервіс» (код 

33689922) повідомляє про втрату оригіна-
лу свідоцтва про право власності на неру-
хоме майно за адресою: Вінницька область,  
м. Вінниця, вулиця Ленінградська, 36:

свідоцтво № 152 про право власності 
на їдальню від 03 січня 2002 року, яким 
виконком Вінницької міської ради по-
свідчує, що об’єкт в цілому, який розта-
шований в місті Вінниці по вулиці Ленін-
градська за № 36 дійсно належить держа-
ві в особі Верховної Ради України, їдаль-
ня знаходиться в господарському віда-
нні державного підприємства Міністер-
ства оборони України «Вінницький відділ 
військової торгівлі № 52 Західного опера-
тивного командування» на праві держав-
ної власності. В цілому складається з при-
міщень: літери «А» — 568,6 м2; літери «Б» 
— 44,9 м2. Всього по їдальні — 613,5 м2.

Свідоцтво видане на підставі рішення 
виконкому Вінницької міської ради від 28 
грудня 2001 року № 2328.

Втрачене свідоцтво на право власності 
на нерухоме майно за адресою: Вінниць-
ка область, м. Вінниця, вулиця Ленінград-
ська, 36, вважати недійсним.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги 
з вивезення твердих побутових відходів в смт Приазовське

 
1. Найменування  та місцезнаходження організатора конкурсу:
Приазовська селищна рада, 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, 

вул. Покровська, 5а.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення Приазовської селищної ради № 30 від 11.07.2019 року «Про проведення конкурсу з ви-

значення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в смт Приазовське».
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище, посада, номер телефону особи, яка уповноваже-

на здійснювати зв’язок з учасниками:
28 серпня 2019 року об 11:00 год. за адресою: 72420, Запорізька область, Приазовський район, 

смт Приазовське, вул. Покровська, 5а, відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку.
Арабаджи Максим Ігорович — заступник Приазовського селищного голови  з питань інвести-

ційної діяльності, тел. 098-98-44-795.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально-технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення ТПВ: 
територія смт Приазовське, приблизна площа 1410,4 га.
6. Характеристика об’єктів утворення відходів:
– багатоквартирні житлові будинки — 53 шт.;
– будинки приватного сектору — 2000 шт.;
– бюджетні установи.
Більш детальна інформація міститься в конкурсній документації.
7. Характеристика об’єкта поводження з відходами: сміттєзвалище, яке знаходиться на відста-

ні 1 км від смт Приазовське. Площа сміттєзвалища складає 6,38 га.   
8. Отримання конкурсної документації:
8.1. Місце: 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Покровська, 

5а, відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку.
8.2. Спосіб: Особисто або поштою.
9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
9.1. Спосіб: Особисто або поштою.
9.2. Місце подання: 72420, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. По-

кровська, 5а, відділ ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку.
9.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — до 17:00 27 серпня 2019 року.

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№ рядка Найменування статті 01.07.2019 01.01.2019

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 85 443 116 681
2 Цінні папери нерезидентів 426 218 432 991
3 Авуари в СПЗ 155 100
4 Монетарне золото 28 950 27 752
5 Цінні папери України 351 149 361 436
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 17 804 22 145
7 Внутрішній державний борг 1 834 1 834
8 Внески в рахунок квоти МВФ 73 183 77 472
9 Основні засоби та нематеріальні активи 4 438 4 741
10 Інші активи 4 533 4 313

Усього активів 993 707 1 049 465
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 Банкноти та монети в обігу 393 768 400 119
12 Кошти банків 54 197 38 497
13 Кошти державних та інших установ 83 640 47 697
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету 0 64 898
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 45 460 62 076
16 Кредити отримані 2 617 2 769
17 Зобов’язання перед МВФ, крім зобов`язань зі сплати внеску за квотою 196 137 217 300
18 Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою 73 174 77 462
19 Інші зобов’язання 990 1 213

Усього зобов’язань 849 983 912 031
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 56 060 52 494
22 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 80 404 81 274
23 Нерозподілений прибуток 7 160 3 566

Усього власного капіталу 143 724 137 434
Усього пасивів 993 707 1 049 465

Заступник Голови      Дмитро СОЛОГУБ
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку   Богдан ЛУКАСЕВИЧ
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«Страшний ліс» насправді гарний і привабливий
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ДОВКІЛЛЯ. Площа природ-
но-заповідного фонду Донеч-
чини, що становить понад 98 
тисяч гектарів, збільшилася 
ще на чотири нові заказники. 
Йдеться про природні території, 
розташовані у межах Новодми-
трівської та Марківської сіль-
ських рад Костянтинівського 
району — «Іжевський», «Балка 
Марківська», «Страшний ліс» 
та ландшафтний заказник міс-
цевого значення «Балка Май-
ська з лісом Рукавець».

Як уточнили в Донецькій об-
ласній державній адміністра-
ції, кожен заказник має площу 
від 46 до 65 гектарів, а всі ра-
зом вони становлять 215 гекта-
рів. Під охорону, а тут забороне-
но вести сільськогосподарське 
виробництво чи будівництво та 
випасати худобу, взяли природ-
ні території первісного незайма-
ного степу, де збереглися рос-
лини, занесені до Червоної кни-
ги. У цій місцевості фахівці ви-
явили чимало червонокнижних 
видів комах та інших степових 
представників фауни.

«На жаль, подібних ділянок 
степу залишається дедалі мен-
ше, тому закономірно прагнемо 
їх зберігати. Ми маємо рік, про-
тягом якого маємо облашту-
вати нові заказники. А що са-
ме там буде — вирішуватимуть 

депутати сільських рад. Напри-
клад, є намір створити у нових 
заказниках екологічні стежки, 
які будемо рекомендувати ту-
ристам, а ще місцевим школя-
рам, які можуть вивчати біоло-
гічне різноманіття Донеччини. 

Вважаю, що подібні зусилля 
сприятимуть розвитку зелено-
го туризму в нашому промисло-
вому регіоні», — розповідає го-
лова Костянтинівської районної 
державної адміністрації Наталія 
Виниченко.

Тульчинська громада отримала  
соціальне таксі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Спеціально об-
ладнаний автомобіль для пе-
ревезення осіб з інвалідністю, 
які мають порушення опорно-
рухового апарату, отримала 
Тульчинська об’єднана тери-
торіальна громада на виконан-
ня урядової соціальної ініціати-
ви. Торік постановою Кабінету 
Міністрів України започаткова-
но придбання спеціалізованих 
автомобілів для людей з інва-
лідністю — так зване соціальне 
таксі, яке купують коштом дер-
жавного бюджету при співфі-
нансуванні з місцевих бюдже-
тів. І громада взялася реалізо-
вувати програму.

Урочиста передача авто-
мобіля відбулася на терито-
рії Тульчинського центру соці-
ально-психологічної реабіліта-
ції дітей та молоді з функціо-
нальними обмеженнями «Про-

мінь надії». «Cоціальне таксі —  
велика перемога для грома-
ди, адже перед людьми з ін-
валідністю неодноразово по-
ставала проблема пересуван-
ня. Не кожний водій таксі при-
їжджає на виклик та погоджу-
ється допомогти. Тепер ситуа-
ція змінилася: зателефонував-
ши на єдиний номер, кожна 

без винятку людина з інвалід-
ністю може безкоштовно ско-
ристатись послугами соціаль-
ного таксі», — зазначила ди-
ректор департаменту соціаль-
ної та молодіжної політики Він-
ницької облдержадміністрації 
Наталія Заболотна.

Спеціальне авто призначене 
для транспортування двох лю-

дей у візках і трьох супроводжую-
чих. Воно укомплектоване паса-
жирським підйомником, що керу-
ється дистанційним пультом (для 
зручності підйомник має пере-
хідний місток). Виготовлено ав-
томобіль в Україні на основі ван-
тажно-пасажирського мікроавто-
буса PEUGEOT Boxer. Основні 
технічні параметри відповідають 
Директивам безпеки ЄС.

Програма стимулювання те-
риторіальних громад до створен-
ня служб перевезень людей з ін-
валідністю (соціальне таксі) за-
безпечує можливість доступу до 
інфраструктури за допомогою 
спеціалізованого транспорту. Во-
на вкрай важлива задля усунен-
ня бар’єрів у життєдіяльності лю-
дей з обмеженими фізичними 
можливостями, у реалізації їхніх 
прав і транспортної доступності, 
особливо тих, хто пересувається 
на візках. Тульчинська громада 
першою на Вінниччині отримала 
такий автомобіль.

Трипільському посуду 
6 тисяч років

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКИ. На Черкащині, у Тальнівському районі, де сво-
го часу було трипільське поселення Тальянки, тривають архе-
ологічні розкопки. Тут працюють співробітники Інституту ар-
хеології Національної академії наук України. Їм допомагають 
студенти. Вчені знайшли трипільський посуд, якому майже  
6 тисяч років.

Як розповів директор Державного історико-культурного за-
повідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк, тепер 
посуд матиме нове життя: його спочатку викупають у кисло-
ті, а потім виставлять на експозиційній вітрині. Про знахідки 
у заповіднику знімуть відеоролик коштом гранту від Україн-
ського культурного фонду, який допоможе описати належним 
чином сотні знахідок трипільської культури, зроблених у по-
передні роки.

Тим часом у селі Легедзиному Тальнівського району готу-
ються до традиційної толоки, яка почнеться 27 липня на те-
риторії музею Державного історико-культурного заповідника. 
Цьогоріч толока стане частиною зйомок національного доку-
ментально-пригодницького серіалу «Україна всесвітня» (про-
дюсер і режисер — Сергій Проскурня).

Люди з інвалідністю тепер можуть відвідати лікаря  
чи родичів

Донецький степ зберіг велику кількість 
червонокнижних рослин

Археологічні розкопки — справа непроста, тут потрібні 
вміння й кмітливість
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Мініпарк в англійському стилі прикрасить 
Сєверодонецьк

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ІДЕЯ. До проєкту, ідея яко-
го належить команді організа-
торів школи англійської мови 
EnglishClub, належить створен-
ня дитячого та ігрового майдан-
чиків, літнього кінотеатру, об-
лаштованих у класичному ан-
глійському стилі з геометрич-
ним дизайном. Автори проєк-
ту порахували необхідні витра-
ти і планують лише на «Спіль-
нокошт» зібрати щонайменше 
140 тисяч гривень. Тому через 

усі доступні засоби масової ін-
формації вони закликають од-
нодумців приєднатися до ідеї 
облаштувати місто, якому так 
бракує парків.

«Населення Сєверодонець-
ка істотно зросло через пересе-
ленців. Мами з дітьми долають 
чи не кілометри в пошуках хоч 
якогось простору для відпочин-
ку. Ми хочемо це змінити. Нам 
важливо заохочувати містян бу-
ти відкритими до світу, — роз-
повіла про мрію підприємниця 
Анастасія Муранова і зазначи-
ла: — Рідна мова єднає вас із 

сусідом, натомість англійська 
— зі світом».

В активі авторів ідеї створен-
ня англійського мініпарку вже є 
перемоги.

«Це не перша наша мрія, яку 
ми втілюємо в життя, і не пер-
ший раз, коли залучаємо до-
помогу. Колись мріяли про не-
звичайну школу, потрапивши 
в яку, ви нібито опиняєтеся у 
Лондоні. Завдяки фінансовій 
підтримці громадських органі-
зацій NRC, UNDP і DRC тепер 
таких шкіл три. У нас є неабия-
кий досвід у створенні й утілен-

ні проєктів, залученні коштів», 
— підкреслила Анастасія Му-
ранова.

Нещодавно дівчина закінчи-
ла навчання в Академії крауд-
фандингу ООН, тож тепер не 
сумнівається, що потрібні ко-
шти вони з друзями зберуть 
уже восени, а наступного літа 
поміж багатоповерхівок на ву-
лиці Новікова, неподалік серед-
ньої школи № 18, молоді мату-
сі й дітлахи вже прогулювати-
муться доріжками поміж англій-
ських газонів і розмовлятимуть 
мовою Шекспіра.
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