
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 27 ЛИПня 2019 РОКУ  №142 (6505)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3
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за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ:
«В уряді України має бути 

політик-важковаговик, 
відповідальний за 

європейську інтеграцію. 
Вкрай корисний 

окремий комітет 
з питань 

євроінтеграції».

Лідери остаточно 
розподілили голоси 

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ. Центральна виборча комісія опрацюва-
ла 100% електронних протоколів — 14 613 292 голоси. За пар-
тію «Слуга народу» проголосували 43,16% виборців (6 307 097 го-
лосів). Партію «Опозиційна платформа — За життя» підтримали 
13,05% (1 908 087), «Батьківщина» набрала 8,18% (1 196 258), «Єв-
ропейська солідарність» має прихильність 8,10% (1 184 475), «Го-
лос» виборов 5,82% (851 669 голосів).

За стінами Верховної Ради неочікувано опинилися такі серйоз-
ні гравці, як «Радикальна партія Олега Ляшка» з 4,01% голосів, 
«Опозиційний блок» із 3,03%, «Українська стратегія Гройсмана» із 
2,41% та ВО «Свобода» з 2,15%.

Після опрацювання всіх протоколів окружних виборчих комісій з мо-
крими печатками, зокрема з поміткою «уточнений», ЦВК не пізніше 
як на 15-й день з дня голосування встановлює підсумки виборів де-
путатів у загальнодержавному та одномандатних виборчих округах, 
про що складає відповідні протоколи. Не пізніш як на п’ятий день з 
дня встановлення підсумків виборів, повідомляє УНІАН, ЦВК офіцій-
но оприлюднює їх у газетах «Урядовий кур`єр» та «Голос України».

3% 
становило зростання національної 

економіки у річному вираженні в 
другому кварталі року. В першому воно 

було на рівні 2,5%

УЛЮБЛЕНА СПРАВА. У Недригайлові на Сумщині створили 
умови для відпочинку і знайомства з історичними  
й культурними багатствами слобожанського краю

Голова Представництва ЄC в Україні про передумови 
повного виконання Угоди про асоціацію
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ДОКУМЕНТИ

Головний художник Національного 
академічного драматичного театру імені 
Івана Франка Андрій Александрович-
Дочевський: «Оформлюючи сучасні п’єси, 
керуюся розумом, але почуття важливіші»

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання забезпечення осіб, 
які здобувають освіту в закладах 
професійної (професійно-технічної) 
освіти»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Яким магнітом 
притягнути туристів
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документи
Клепачівська 5324881901 c. Клепачі Клепачівська

Новачиська
Новооріхівська
Шишацька

—«—

Новоаврамівська 5324884201 с. Новоаврамівка Новоаврамівська
Грушинська
Ковалівська

—«—

Покровсько-
багачанська

5324885001 с. Покровська
Багачка

Покровсько-
багачанська
Березняківська
Тарасівська

—«—

Чорнухинська 5325155100 смт Чорнухи Чорнухинська
Білоусівська
Богодарівська 
Вороньківська
Гільцівська
Кізлівська
Мелехівська
Мокіївська
Постав-Муківська
Харсіцька
Хейлівщинська

Чорнухинський 
район

Чутівська 5325455100 смт Чутове Чутівська
Василівська
Вільхуватська
Гряківська
Таверівська
Черняківська

Чутівський район

Скороходівська 5325455300 смт Скороходове Скороходівська
Іскрівська
Скибівська
Филенківська

—«—

Шишацька 5325755100 смт Шишаки Шишацька
Баранівська
Великобузівська
Великоперевізька
Воскобійницька
Гоголівська
Жоржівська
Ковалівська
Ковердинобалківська
Михайликівська
Покровська
Пришибська
Сагайдацька
Федунська
Яреськівська

Шишацький 
район

Гадяцька 5310300000 м. Гадяч Гадяцька
Біленченківська
Великобудищанська
Вельбівська
Книшівська
Плішивецька
Сарівська
Харковецька
Ціпківська

м. Гадяч

Горішньо-
плавнівська

5310200000 м. Горішні
Плавні

Горішньоплавнівська
Келебердянська
Салівська

м. Горішні Плавні

Лубенська 5310700000 м. Лубни Лубенська
Калайдинцівська

м. Лубни

Миргородська 5310900000 м. Миргород Миргородська
Біликівська
Вовнянська
Гаркушинська
Дібрівська
Зубівська
Кибинська
Петрівцівська
Попівська
Ромоданівська 
Слобідська
Хомутецька
Шахворостівська
Ярмаківська

м. Миргород

Полтавська 5310100000 м. Полтава Полтавська
Гожулівська
Ковалівська
Супрунівська

м. Полтава

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Для проведення слідчих (розшукових) дії,  відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод гро-
мадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», до проку-
ратури Автономної Республіки Крим (з постійним місцем дислокації у м. Херсон  
Херсонської області) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, не-
обхідно з’явитись 31.07.2019 року о 14 год. 00 хв. підозрюваним у наступних кримі-
нальних провадженнях:

— У кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за ч. 1 ст. 
111 КК України:

1. Андрієвський Костянтин Віталійович, 24.07.1980 р.н.; 
2. Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 р.н;
3. Бондар Олексій Львович, 14.04.1972 р.н.;
4. Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 р.н.;
5. Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960 р.н.;
6. Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 р.н.;
7. Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 р.н.;
8. Єрмаков Іван Федосович, 01.01.1947 р.н.;
9. Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 р.н.; 
10. Золотухін Леонід Якович, 05.02.1961 р.н.;
11. Іваніцька Галина Миколаївна, 11.11.1956 р.н.; 
12. Іванов Сергій Володимирович, 30.11.1956 р.н.;
13. Кабанов Євген Костянтинович, 14.11.1982 р.н.;
14. Кіяшко Роман Володимирович, 28.01.1969 р.н.;
15. Міщенко Михайло Геннадійович, 28.09.1961 р.н.;
16. Міщенко Юрій Вікторович, 28.01.1967 р.н.;
17. Моісейкін Олександр Миколайович, 19.10.1953 р.н.;
18. Непран Сергій Альбертович, 25.03.1968 р.н.;
19. Пархоменко Василь Михайлович, 22.10.1947 р.н.;
20. Плотников Геннадій Михайлович, 12.12.1952 р.н.;
21. Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 р.н.;
22. Прудникова Ніна Дмитрівна, 08.12.1958 р.н.;
23. Риль Сергій Бернардович, 10.05.1966 р.н.;
24. Саратов Валерій Володимирович, 31.07.1953 р.н.;
25. Смольянинов Сергій Ігорович, 16.09.1977 р.н.;
26. Стержанов Вадим Валерійович, 25.11.1969 р.н.;
27. Ульянова Тетяна Олександрівна, 14.06.1965 р.н.;
28. Харута Микола Петрович, 24.03.1957 р.н.; 
29.Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 р.н.; 
30.Черніков Юрій Вікторович, 30.10.1958 р.н.;
31. Шестов Сергій Миколайович, 01.02.1961 р.н.;
32. Ярмовський Андрій Анатолійович, 16.09.1966 р.н.
- У кримінальному провадженні № 22018011000000009 від 21.02.2018 року:  

Кретов Дмитро Анатолійович, 20.01.1973 р.н. 
- У кримінальному провадженні № 22018011000000010 від 21.02.18 року:  

Кудряшов Петро Якович, 24.08.1947 р.н.
- У кримінальному провадженні № 22018011000000012 від 21.02.2018 року:  

Локтіонов Ігор Валентинович, 05.05.1956 р.н.
У кримінальному провадженні № 22018011000000013 від 21.02.2018 року:  

Мальцев Артем Олександрович, 04.09.1976 р.н. 

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року наро-

дження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 19 вересня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроць-
кого, 5, зал № 1, для участі в судовому засіданні як обвинувачена. Обви-
нувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Ли-
ман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені  
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається по-
відомленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя О. М. Струков

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 
31 липня 2019 року об 11:00 годині до слідчого відділу ГУ СБУ  
в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), слідчого  
Потапського О. А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для 
ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня повідомлень про підозру, обвинувального акта та реєстру мате-
ріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування:

— Кунцевський Володимир Федосович, 06.07.1949 року  
народження, громадянин України, проживає за адресою: вул. Вели-
ка Морська, 52/2, кв. 49, м. Севастополь (тимчасово окупована тери-
торія), Україна.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю  
«НОВА ТОР» Козловська Діана Валеріївна повідомляє про прове-
дення конкурсу для визначення організатора аукціону з продажу 
активів Банкрута — Товариства з обмеженою відповідальністю  
«НОВА ТОР» (Ідентифікаційний код: 35761541, місцезнаходжен-
ня: 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 34, корпус 17, 
літ. 1-1 кімната № 13). Основними критеріями для участі в кон-
курсі є критерії, передбачені статтею 49 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом». З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись 
у замовника. 

Строк подання заяв для участі у конкурсі до 02 серпня 2019 
року до 13.00 включно. Конкурс відбудеться 05 серпня 2019 ро-
ку за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, офіс 309. Перемо-
жець конкурсу на підставі затвердженого Ліквідатором протоко-
лу укладає з Ліквідатором договір на проведення аукціону з про-
дажу активів Банкрута ТОВ «НОВА ТОР». 

Довідки за телефоном +38 (067) 959-37-78 

Втрачені документи  на судно 
UA -2919- KV регістровий № 3-812223 модель Azura-560

заводський номер № UA-AYTT0038C313, рік побудови 2013,  
видані на ім’я Левицької Наталії Олегівни, 

вважати недійсними. 

Втрачене посвідчення адвоката 
на ім’я Барабаша Богдана Володимировича, серії АІ - 945192, 

видане НААУ від 30.08.2012 за №4988/10, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на судно «Казанка 5М2» з бортовим номером УКА-6139-К, 

зареєстроване на Рева Михайло Олексійович, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 

за адресою м. Київ, вул. Ніколаєва, 15-Б, кв. 11 на ім’я  

Чужикової Тамари Андріївни, Чужикова Віктора Петровича, 

видане відділом комунального господарства приватизації  

державного житлового фонду 7 липня 1997 р. за № 2129 

та зареєстрованого міським бюро інвентаризації за № 1704 

21 липня 1997 р., вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ 
для Вижановської Вікторії Миколаївни

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє Вас: 
13.08.2019 року о 16:00 год. відбудеться судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 766/13669/16-к за обвинуваченням Краснощокова 
Антона Геннадійовича за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 186 КК України. В зазначено-
му кримінальному провадженні Вас визнано потерпілою, у зв’язку з чим 
Вам необхідно з’явитися до Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 703.

У разі неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за Вашої 
відсутності.

Суддя Зубов О. С.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 червня 2019 р. № 408-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати на-

ціональному природному парку «Слобожанський» дозвіл на розроблення з ураху-
ванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 4820,1 гек-
тара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси), що перебу-
вають у постійному користуванні державного підприємства «Гутянське лісове госпо-
дарство», розташованих на території Краснокутського району Харківської області, з 
подальшим вилученням та наданням їх у постійне користування зазначеному пар-
ку із зміною цільового призначення для збереження та використання національно-
го природного парку.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 448-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціо-

нерна компанія «Нафтогаз України» Людо Ван дер Хейдена як незалежного члена та 
Мар’євича Костянтина Михайловича як представника держави.

2. Уповноважити державного секретаря Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі Перевезенцева Олексія Юрійовича на підписання цивільно-правових договорів 
із зазначеними членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна ак-
ціонерна компанія «Нафтогаз України».

3. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 травня 2019 р. № 325 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товари-
ства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 463-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 11 липня 2013 р. № 510

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 510 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок» такі зміни:

у тексті розпорядження слова «Цюрупинського району» замінити словами «Олеш-
ківського району»;

у додатку до розпорядження:
слова «Цюрупинський район» в усіх відмінках замінити словами «Олешківський 

район» у відповідному відмінку;
слова «Козаче-Лагерська сільська рада», «Новомаячківська селищна рада» і «Ра-

денська сільська рада» виключити.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 453-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  
від 6 квітня 2016 р. № 254

На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. 
№ 254 відповідно до постанови Верховного Суду від 5 червня 2019 р. вважати Голо-
віна Євгена Анатолійовича звільненим з посади заступника Міністра молоді та спор-
ту України — керівника апарату з підстав, передбачених Законом України «Про очи-
щення влади» (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю Украї-
ни), 7 квітня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 464-р 
Київ

Про зміну складу наглядової ради  
Державної іпотечної установи

Ввести до складу наглядової ради Державної іпотечної установи, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 «Про Державну 
іпотечну установу» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916; 2017 р., № 31, 
ст. 950), Кропивницького Романа Віталійовича — директора департаменту управлін-
ня державною власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, вивівши з її 
складу Асташева Євгена Вікторовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 466-р 
Київ

Про внесення зміни в додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 7 жовтня 2015 р. № 1409

Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жов-
тня 2015 р. № 1409 «Про віднесення нерухомого майна до сфери управління Мініс-
терства охорони здоров’я», замінивши в останньому абзаці розділу «Київська об-
ласть» слова і цифру «(літер А, Б) по вул. Кургузова, 1» словами і цифрою «по вул. 
Кургузова, 1в».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 червня 2019 р. № 468-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового 
комплексу Фонду розвитку інновацій  

до сфери управління Міністерства фінансів
Передати цілісний майновий комплекс Фонду розвитку інновацій (код згідно з  

ЄДРПОУ 42688455) із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства фінансів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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У Маріуполі жінка дала відсіч і навіть 
затримала грабіжника

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НЕ НА ТУ НАПАВ! Мешкан-
ка Маріуполя, пограбувати яку 
вирішив місцевий зухвалець, 
зуміла постояти за себе і навіть 
затримала його. Причому по-
дії відбувалися вночі! Вона дія-
ла так рішуче, що на місце не-
безпечної нічної пригоди дове-
лося викликати не тільки пра-

воохоронців, а й медиків швид-
кої допомоги. 

Сталося це у Кальміуському 
районі міста близько третьої го-
дини ночі, коли молода працівни-
ця Маріупольського трамвайно-
тролейбусного управління, від-
працювавши свою зміну, повер-
талася з роботи. Проходячи бі-
ля магазину «Шанс», вона нама-
галася зателефонувати своєму 
чоловікові, аби той вийшов її зу-

стрічати. Саме в цей момент від-
булася дуже небажана зустріч. Із 
темряви вибіг невідомий, вихо-
пив у неї телефон і кинувся на-
втьоки. Однак жінка наздогнала 
грабіжника, збила його з ніг і віді-
брала свій апарат. А тут на допо-
могу наспів ще й чоловік. 

Співробітники поліції, яким 
передали затриманого, викли-
кали медиків, а ті підтвердили, 
що чоловік перебуває у стані 

наркотичного сп’яніння. За по-
передньою інформацією, 37-річ-
ний горе-нападник вже неодно-
разово відбував покарання за 
скоєні злочини, а щодо остан-
нього факту розпочалося роз-
слідування. 

А тим часом керівництво Ма-
ріупольського ТТУ вже опри-
люднило намір преміювати 
свою сміливу працівницю, яка 
дала відсіч грабіжнику. 

У Кам’янці 
облаштують  
Children Music Park

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПІД МУЗИЧНО-СВІТЛОВІ ПЕРЕЛИВИ. У Кам’янці на 
Черкащині поблизу «Зеленого млинка», відомого тим, що 
колись тут проводили конспіративні зустрічі декабристи, 
незабаром облаштують Children Music Park. Під світло-
ві переливи в оновленому парку звучатимуть усі 24 п’єси 
«Дитячого альбому», які Петрові Чайковському навіяла 
Кам’янка. 

В облаштування зеленого куточка вкладуть чималі ко-
шти (700 тисяч гривень надає Кабінет Міністрів, ще 300 
тисяч — місцева  громада). Відкриття, заплановане на  
17 листопада цього року, приурочать до всеукраїнсько-
го дитячого конкурсу. В ньому традиційно візьмуть участь 
юні музиканти з усієї країни.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки участі 
представників громади в конкурсі культурно-мистецьких 
проєктів «Малі міста — великі враження», організованому 
Міністерством культури для стимулювання розвитку малих 
міст і територій та пропаганди культурних надбань.  

Ще один проєкт, який також виборов перемогу в кон-
курсі, стосується організації мистецького фестивалю 
«Кам’янська земля — край славетних героїв». Його учас-
ники вшанують усіх знаменитих людей, чиє життя або ді-
яльність були пов’язані з цим краєм.

Чернівецька область є най-
меншою в Україні, але вона 

готова дивувати в будь-яку по-
ру року, і повірте, закохає у се-
бе з першого погляду. Вона ба-
гата природними об’єктами, уні-
кальними церквами, незвичай-
ними архітектурними будівля-
ми, славетними фортецями. Це 
— частина нашої історії, до якої 
потрібно долучитися. Нині сюди 
їдуть ще й для того, щоб отри-
мати позитивні емоції, відпочи-
ти від буденності.

Прогулянка 
містом

Знайомство з Буковинським 
краєм слід розпочинати з його 
історичного центру — Чернівців. 
Прогулюючись вулицями міста, 
одразу розумієш, наскільки тут 
гармонійно переплелися куль-
тури різних народів. Особливо 
це помітно в архітектурному ан-
самблі старого міста. Поряд із бу-
дівлями австрійських архітекто-
рів у стилі модерн розташували-
ся будинки, в яких простежують-
ся риси класицизму, архітектурні 
прийоми італійського Ренесансу 
чи пізнього необароко. І здається, 
що ти потрапив у невелике місто 
десь у Західній Європі.

Ознайомитися з основними 
пам’ятками міста можна під час 
безкоштовної екскурсії. Вона 
розпочинається щонеділі біля 
Ратуші об 11.45 і закінчується 
біля воріт колишньої резиденції 
митрополитів Буковини і Далма-
ції, де нині розташувався Черні-
вецький національний універси-
тет імені Юрія Федьковича, який 
називають ще «перлиною Бу-
ковини». Кожна коштовна річ 
потребує захисту, й чернівець-
ка «перлина» не є винятком. У 
2011 році Університет внесено 
до Списку Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО.

Перед тим, як вирушати в по-
дорож містом, обов’язково по-
слухайте гімн Буковини — ме-
лодію пісні «Марічка», яка лу-
нає з балкона Чернівецької Ра-
туші рівно опівдні на всі чотири 
сторони світу незалежно від дня 
тижня чи погоди.

Бажаєте екстремального від-
починку? Спускайтесь у дренаж-

ну систему міста, яка з’явилася 
зовсім нещодавно, наприкінці 
1970-х. Тут кожен може випро-
бувати свої сили і спуститися під 
землю на 40 метрів, щоб пройти 
трубою діаметром 2,20 м та за-
вдовжки 1210 м.

Чернівці пропонують різні ва-
ріанти розміщення. Наприклад, 
ліжко-місце в екохостелі коштує 
понад 150 гривень, тоді як но-
мер у 4-зірковому готелі — 1600 
— 5600 гривень, апартаменти 
у середньому здають за 450 — 
700 гривень.

У заміських комплексах від-
починку пропонують не тільки 
ліжко та їжу, а й розваги. Так, 
проживання обійдеться у 500—
700 гривень, гості комплексу 
отримують знижку на користу-
вання басейнами. Без знижок 
вхідні білети до басейну кошту-
ють 200 гривень у будні,  а на ви-
хідні — 300 гривень.

Іванові лебеді
Чортория (Кіцманський ра-

йон) — рідне село талановитого 
українського актора і режисера 
Івана Миколайчука, славу яко-
му принесла акторська робота у 
фільмах «Сон» та «Тіні забутих 
предків». Нині в будинку, де він 
народився, відкрито мистецько-
меморіальний музей-садибу, а 
щороку в день його народжен-
ня влаштовують етнофестиваль 
«На гостини до Івана».

Цікаво, що коли помер Ми-
колайчук, а це сталося у 1987 
році, на місцеве озеро вперше 
прилетіли зимувати білі лебеді. 
Здається, що душа актора по-
вернулася додому. Відтоді їх так 
і називають — Іванові лебеді. 
І людей вони не бояться, їдять 
хліб із рук. Науковці вважають, 
що птахи вподобали водойму 
через теплі підземні джерела, 
які не дають воді замерзнути.

Свідок війн  
та баталій

Хотинську фортецю на березі 
Дністра можна побачити в бага-
тьох  історичних фільмах: «Захар 
Беркут», «Балада про доблес-
ного лицаря Айвенго», «Тарас 
Бульба», «Чорна стріла» тощо.

Перший камінь цього укрі-
плення заклав ще у Х столітті 
князь Київський Володимир Ве-
ликий. Протягом багатьох сто-
літь фортифікаційну споруду пе-
ребудовували, вона була свід-
ком великих битв, її кам’яними 
сходами ходили руські й мол-
довські князі, османські султа-
ни, гетьмани, під її стінами гину-
ли десятки тисяч воїнів, а у сті-
ни вмурували загадкові симво-
ли: вавилони та голгофи.

На одній із фортечних стін 
видніється величезна пляма. 
За легендою, тут у стіну жив-
цем замурували молоду дівчи-
ну, щоб фортеця стала непри-
ступною. Правда чи ні, але са-
ме битва під Хотином у 1621 ро-
ці зупинила турецьку навалу на 
Європу.

Відзначимо, що Хотинська 
фортеця стала одним з пере-
можців всеукраїнського конкур-
су «Сім чудес України».

Альтернатива 
європейським 
курортам

На Буковину їдуть у літній 
період, щоб побути наодинці з 
природою, пройтися гірськими 
стежками, спуститися на раф-
тах Черемошем та Дністром. 
Під час прогулянок лісом мож-
на поповнити на зиму свої за-
паси білих грибів та ягід, яких 
тут удосталь. Узимку ж любите-
лі екстриму їдуть на гірськолиж-
ний курорт Буковини Мигове, де 
створено всі умови для катання 
на лижах та сноубордах.

Гірськолижні спуски завдовж-
ки 1100 та 1300 метрів, траса 
початківців, окрема траса для 
сноутюбу й сніг, який завдяки 
системі штучного засніження 
лежить до березня. Невже це не 
рай для лижників?

Зауважимо, що всі спуски 
сертифіковано Міжнародною 
федерацією лижного спорту 
(FIS), розмежовано сітками без-
пеки, їх постійно патрулюють 
професійні рятувальники. На 
курорті працюють два бугель-
ні витяги для дорослих і один 
для дітей. Сьогодні Мигове мо-
же конкурувати з багатьма єв-
ропейськими гірськолижними 
курортами.

У хостелі ліжко-місце у кім-
наті для 10 осіб у літньо-осінній 
період коштує 150 гривень, а 
стандартний номер у готельно-
му комплексі обійдеться нині у 
900—1200 гривень, а у високий 
сезон — 2000 — 2800 гривень.

Буковинські гірські дороги 
для непідготовленого водія мо-
жуть видатися справжнім ви-
пробуванням. Тому подорожу-
вати Чернівецькою областю 
найкраще у складі туристської 
групи або на позашляховику. 
Громадський транспорт курсує 
дорогами області справно, тіль-
ки потрібно заздалегідь переві-
ряти час автобусних рейсів. Як-
що ви обираєте цей вид тран-
спорту, не плануйте відвідати 
більш як один-два туристські 
об’єкти за день.

Детальнішу інформацію про 
туристські цікавинки міста і об-
ласті можна дізнатися у міській 
Ратуші (м. Чернівці, Центральна 
площа, 1), де розташувався ін-
формаційно-туристичний центр 
( тел. (0372) 55-36-84). Тут вида-
ють  безкоштовно мапу міста та 
інформаційні матеріали. На ву-
лиці Авангардній, 11-а розміс-
тився офіс громадської спілки 
«Регіональна туристична орга-
нізація «Гостинна Буковина», де 
вам допоможуть організувати 
вашу мандрівку, розкажуть про 
маловідомі місця регіону. 

Крім пам’яток, про які ми роз-
повіли, Чернівецька область 
славиться фестивалями: «Май-
данівська колядка»,  «Малан-
ка», «Хай пісня скликає дру-
зів», «Фестиваль краси та до-
бра», «Осінь весільна», які що-
року збирають чимало друзів. 
До речі, найближчий відбудеть-
ся 10—11 серпня — Pamir Fest, 
де на вас чекають свіже повітря, 
приємна атмосфера, запальна 
музика і жодної політики.
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути Буковини мож-
на дізнатися: 

— відділ з питань туризму Чернівецької обласної держав-
ної адміністрації за адресою:  вул. Переяславська, 7-г,  м. Чер-
нівці, 58008, тел./факс: (0372) 52-28-23, електронна скринька:  
buktour_oda@ukr.net, вебсайт: www.buktour.cv.ua; 

— департамент розвитку Чернівецької міської ради за адресою: 
вул. О. Кобилянської, 3, м. Чернівці, 58000, тел. (0372) 52-60-72.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +26 +31 Черкаська +14 +19 +26 +31
Житомирська +14 +19 +26 +31 Кіровоградська +15 +20 +27 +32
Чернігівська +14 +19 +26 +31 Полтавська +14 +19 +26 +31
Сумська +13 +18 +25 +30 Дніпропетровська +15 +20 +28 +33
Закарпатська +14 +19 +28 +33 Одеська +17 +22 +28 +33
Рівненська +13 +18 +27 +32 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +14 +19 +26 +31 Херсонська +17 +22 +29 +34
Івано-Франківська +13 +18 +26 +31 Запорізька +15 +20 +28 +33
Волинська +13 +18 +27 +32 Харківська +14 +19 +26 +31
Хмельницька +14 +19 +27 +32 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +14 +19 +28 +33 Луганська +13 +18 +26 +31
Тернопільська +14 +19 +26 +31 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +14 +19 +28 +33 Київ +18 +20  +29 +31

Укргiдрометцентр

ПогоДА нА ЗАВТРА

26..31
15..20

26..31
15..20

27..32
15..20

29..34
17..22

26..31
14..19

гроза

Буковина: дорогою 
тіней забутих предків

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинувачено-

го Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р. н., який мешкав за адресою: Харків-
ська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п.13 ч.2 ст. 115 КК України, та пові-
домляє, що судове засідання, яке відбудеться 02.08.2019 року о 10.30 год. у примі-
щенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені статтями 139,223 КПК України. У разі неявки об-
винуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек
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