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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 3 вересня 2019 року
USD 2526.3473 EUR 2770.8977 RUB 3.7920 / AU 384851.12 AG 4644.69 PT 237224.01 PD 389562.75

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РУСЛАН СТЕФАНЧУК:
«Один із перших 
законопроєктів 

наступного тижня — 
про імунітет. Бо це 

процедура, яка дає 
змогу притягти до 

відповідальності 
Президента 

України».

Зростають 
держпідтримка  
й платня 

АПК. До структурних підрозділів обласних державних адміні-
страцій спрямовано 80,69 мільйона гривень на компенсацію від-
сотків за залученими кредитами. Зокрема 78,94 мільйона вже 
перераховано позичальникам. Найбільші суми компенсації на-
раховано сільгоспвиробникам Вінницької (7,14 мільйона гри-
вень), Київської (6,84 мільйона гривень), Черкаської (6,64 міль-
йона гривень), Хмельницької (5,4 мільйона гривень), Полтав-
ської (5,15 мільйона гривень), Харківської (5,04 мільйона гри-
вень), Сумської (4,18 мільйона гривень), Дніпропетровської 
(4,09 мільйона гривень) та Чернігівської (4,06 мільйона гривень) 
областей. Загалом за звітний період 405 сільгоспвиробників за-
лучили пільгових кредитів на суму 3,85 мільярда гривень. 

Також, за даними Держстату, в січні — липні 2019 року се-
редньомісячна заробітна плата в сільському господарстві (в 
розрахунку на одного штатного працівника) сягла 8388 гри-
вень, що на 23,9% більше, ніж торік за аналогічний період. То-
ді було 6770. А в липні середня платня в галузі становила 9850 
гривень, що на 12,8% більше, ніж у червні (8735). 

39,4 млн тонн 
зерна нового врожаю намолочено  

з площі 10,1 млн га. Це 66 відсотків  
прогнозу. Середня врожайність —  

39,2 ц/га
НАРЕШТІ! Учора парламентарії виконали давнє бажання  
90 відсотків українських громадян

Перший заступник Голови Верховної Ради про ініціативу 
глави держави щодо процедури імпічменту 

4 До дня смерті Василя Стуса 
4 вересня «Урядовий кур’єр» 
розповідає, як нищать пам’ять 
про Героя України в окупованому 
Донбасі, де він вчився і працював

ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОЕТА
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Країна зобов’язана стати економічно успішною
МЕТА. Уряд зосередиться на підвищенні продуктивності праці та залученні  
прямих іноземних інвестицій

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

«Таке зростання економі-
ки — не стільки наше ба-

жання, скільки необхідність. 
Якщо ми хочемо бути успішною 

країною, привабливими для ін-
весторів, щоб люди сюди по-
верталися, а не просто їхали, бо 
змушені, — зростання необхід-
не. Та не слід забувати, що при-
пливу інвестицій не варто че-
кати країні, в якій не діє систе-

ма захисту права власності. То-
му держава має побороти де-
які негативні явища, переду-
сім рейдерство», — наголосив 
Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук в ефірі одного з вітчиз-
няних телеканалів.

Тож Україна має зосередитись 
на інвестиціях у власну освіту, ін-
новації й технології. А для збіль-
шення іноземних інвестицій слід 
забезпечити конкурентність у 
різних секторах економіки, про-
вести велику приватизацію держ-

майна (у держвласності мають за-
лишитися виключно стратегічні 
підприємства), побороти коруп-
цію, забезпечити дешевше креди-
тування для купівлі житла 
й розвитку бізнесу, повідо-
мляє Укрінформ. 2

Депутатську 
недоторканність 
відправлено  
на звалище

5 Про непросту ситуацію, що склалася 
з виробництвом вітчизняної 
бронетехніки, розповідає «УК» 
заступник генерального директора  
Укроборонпрому Василь Крилас

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться о 12 годині 30 хвилин 11 вересня 2019 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвину-
вачену Губарєву Катерину Юріївну, 05 липня 1983 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 22014000000000242, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 21 липня 2014 року, за ознаками вчинен-
ня кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Cуддя Є. О. Мартинов

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України:
Обвинуваченому Фучіджи Ю. С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адре-

сою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, 
тимчасово проживав за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т 
Миру, 15-б, кв.15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 
11.09.2019 року об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Міністерство закордонних справ України оголошує конкурс з відбо-

ру страхової компанії, яка буде надавати послуги з медичного страху-

вання (безперервного страхування здоров’я) працівників дипломатич-

ної служби при направленні їх у довготермінове відрядження та чле-

нів їх сімей.

Більше інформації про умови конкурсу та вимоги до учасників роз-

міщено на сайті Міністерства www.mfa.gov.ua/ y розділі: «Оголошення».

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по 
кримінальному провадженню відносно Бозявкіна В. В., який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України, призначене о 14-00 год. 07 жов-
тня 2019 р. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 07 жовтня 2019 року о 14-00 год. ви-
кликається Бозявкін Василь Васильович.  

Суддя Троценко Т. А.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває об-
винувальний акт стосовно Великого Руслана Миколайовича, обвинува-
ченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх представників у 
судове засідання, яке відбудеться 11.09.2019 р. о 16 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Оде-
си, зал судових засідань № 229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Cуддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв.13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
19.09.2019 р. о 09 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Cуддя  Н. І. Деркач

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/392/2019 за обвинуваченням Кишинця О. О. за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеть-
ся 12.09.2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

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 11.09.2019 року о 14.00 год. у при-
міщенні № 1 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі не-
явки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Повідомляємо про ліквідацію Представництва «Акціонерне товари-
ство «Нижегородський хіміко-фармацевтичний завод», код ЄДРПОУ 
26580868, адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Ва-
сильківська), 9/1, оф. 43 у зв’язку із прийняттям рішення Акціонерним 
товариством «Нижегородський хіміко-фармацевтичний завод» про 
припинення Представництва шляхом його ліквідації у добровільному 
порядку.

Строк заявлення вимог кредиторів до 08.11.2019 р.
Вимоги кредиторів приймаються за адресою ліквідатора — Грабов-

ського О. О.: 04116, м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, 2, кв. 121, тел. 
097-249-71-11.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янчен-
ка Івана Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 12.09.2019 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал с/з № 24. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Cуддя А. В. Скорін

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Шевченківський районний суд м. Львова викликає обвинуваченого Пац Ігоря 

Євгенійовича, 10.02.1969 року народження, уродженця міста Жовква Львівської 
області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та прожива-
ючого за адресою: м. Львів, вул. Чукаріна, 7/45, до Шевченківського районного су-
ду м. Львова на 14.00 год. 20 вересня 2019 року за адресою: 79000, м. Львів, вул. 
Січових Стрільців, 12, для участі в судовому розгляді кримінального провадження 
№ 22014140000000037 від 12.05.2014 про обвинувачення Пац Ігоря Євгенійови-
ча, Гавриліна Михайла Борисовича, Куцева Олега Геннадійовича, Обухова Володи-
мира Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст.15, ч. 2 ст. 258 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Білінська Г. Б.

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: GL5N011490
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:

24.09.2019

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/44308-asset- 
sell-id-214892

Втрачений судновий білет 
на судно TARGA 17 sport 

з реєстраційним номером УР-67-К, 
виданий Корилкевичу Данилу 

Михайловичу, 
вважати недійсним.

Шендерук Світлану Леонідівну, Шен-
дерук Людмилу Леонідівну запрошуємо 
до Третьої дніпровської державної нота-
ріальної контори (м. Дніпро, вул. Робо-
ча, 22а) щодо спадщини Шендерука Ле-
оніда Васильовича, померлого 20 січня 
2019 року.

Втрачене свідоцтво № 994-кі  
на право управління судном на ім’я 
Головатенко Іван Петрович, видане 
Державною річковою інспекцією 

з безпеки судноплавства 
22 липня 2011 року, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право власності CR 000509  

та Свідоцтво про право плавання  
під державним прапором  України 

CN 000509 на судно Nautigue SS 210  
з бортовим номером ua 0008 KR, 

зареєстроване на  Колюшкіна  
Олега Георгійовича, вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності 
та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором  України 

на судно UMS 600  з бортовим номером 
ua 2920 KV, зареєстроване 

на  Єфремова Анатолія Владиславовича, 
вважати недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової 
Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 
12.09.2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2. У разі не-
явки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Cуддя А. В. Скорін

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Шевченківський районний суд м. Львова викликає обвину-

ваченого Гавриліна Михайла Борисовича, 08.06.1976 року на-
родження, уродженця міста Рівне, громадянина України, раніше 
не судимого, зареєстрованого за адресою: м. Рівне, вул. Соло-
мії Крушельницької, 75/22, проживаючого за адресою: м. Львів, 
вул. Богдана Гнатевича, 2/1, до Шевченківського районного суду 
м. Львова на 14.00 год. 20 вересня 2019 року за адресою: 79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12 для участі в судовому роз-
гляді кримінального провадження № 22014140000000037 від 
12.05.2014 про обвинувачення Пац Ігоря Євгенійовича, Гавриліна 
Михайла Борисовича, Куцева Олега Геннадійовича, Обухова Во-
лодимира Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 2 ст. 258 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Білінська Г. Б.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Шевченківський районний суд м. Львова викликає обвину-

ваченого Куцева Олега Геннадійовича, 15.11.1976 року наро-
дження, уродженця міста Львова, громадянина України, рані-
ше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:  
м. Львів, вул. Гоголя, ЗА/26А, до Шевченківського районного 
суду м. Львова на 14.00 год. 20 вересня 2019 року за адресою: 
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12 для участі в судовому 
розгляді кримінального провадження № 22014140000000037 від 
12.05.2014 про обвинувачення Пац Ігоря Євгенійовича, Гавриліна 
Михайла Борисовича, Куцева Олега Геннадійовича, Обухова Во-
лодимира Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Білінська Г. Б.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Шевченківський районний суд м. Львова викликає обвину-

ваченого Обухова Володимира Олександровича, 13.07.1979 ро-
ку народження, уродженця міста Львова, громадянина Укра-
їни, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючо-
го за адресою: м. Львів, вул. Коциловського, 27/6, до Шевчен-
ківського районного суду м. Львова на 14.00 год. 20 вересня 
2019 року за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
12 для участі в судовому розгляді кримінального провадження  
№ 22014140000000037 від 12.05.2014 про обвинувачення Пац Іго-
ря Євгенійовича, Гавриліна Михайла Борисовича, Куцева Олега 
Геннадійовича, Обухова Володимира Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2  
ст. 258 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Білінська Г. Б.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 826 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179
Кабінет Міністрів України ПОсТАНОвляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р.  

№ 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх те-
риторіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 
2005 р., № 11, ст. 522; 2007 р., № 10, ст. 363; 2011 р., № 4, ст. 204, № 27, ст. 1130, № 37, ст. 1523; 
2012 р., № 16, ст. 586; 2013 р., № 19, ст. 647, № 27, ст. 917; 2014 р., № 55, ст. 1508; 2015 р.,  
№ 6, ст. 127; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 68,ст. 2294, № 97, ст. 3145; 2017 р., № 4, ст. 144, № 73,  
ст. 2248; 2018 р., № 16, ст. 550, № 52, ст. 1836) зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 6 змін, що вносяться до постанов Ка-
бінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 
травня 2011 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1605).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 826

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 

1. У пункті 1:
1) в абзаці третьому слова «Управління (самостійний відділ) очолює начальник» 

замінити словами «Управління (самостійний відділ) очолює керівник (начальник)», 
а слова і цифри «мм. Києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 
одиниць, можуть мати не більше трьох заступників» замінити словами і цифрами 
«мм. Києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть 
мати не більше трьох заступників. Керівники управлінь Державного бюро розсліду-
вань, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох 
заступників»;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

«Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) 
може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитися в разі, ко-
ли штатна чисельність відділу становить не менш як 5 одиниць. Начальники відділів 
у складі органів досудового розслідування Національної поліції, Державного бюро 
розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не біль-
ше двох заступників. Начальники відділів державної виконавчої служби головних те-
риторіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в 
областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати двох заступників у разі, коли штатна 
чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць.».

2. Доповнити пункт 4 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
«У складі територіальних органів Державного бюро розслідувань (якщо інше не 

передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватися (на пра-
вах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територі-
ального органу) самостійні структурні підрозділи з урахуванням критеріїв, установле-
них для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені під-
розділи можуть очолюватися заступником керівника територіального органу.

У складі головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Ав-
тономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть утворюва-
тися відділи (юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох ра-
йонів, районів у містах, міст (міст обласного значення) із штатною чисельністю не 
менш як 3 одиниці.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами шос-
тим — дванадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 461-р 
Київ

Питання річних загальних зборів акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління 

об’єктами державної власності» та Статуту акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 «Питання акціонерного товариства «Наці-
ональна акціонерна компанія «Нафтогаз України»:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» (далі — НАК «Нафтогаз України») за 2018 рік, який вклю-
чає окрему фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалеж-
ного аудитора приватного акціонерного товариства «Делойт енд Туш ЮСК».

2. Визнати роботу наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2018 
році незадовільною.

3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК «Нафтогаз України» за 2018 
рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

90 відсотків чистого прибутку в розмірі 12 251 932,2 тис. гривень — на виплату 
дивідендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 680 662,9 тис. гривень — до резервно-
го капіталу;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 680 662,9 тис. гривень — на розвиток.
Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 черв-

ня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 серпня 2019 р. № 681-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету

1. Виділити Державному бюро розслідувань 25 млн. гривень для придбання тран-
спортних засобів.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Державному бюро розслідувань:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із виконанням 
пункту 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2019 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству фінансів і Державній казначейській службі звіт про використання коштів, ви-
ділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +19 +24 Черкаська +10 +15 +21 +26

Житомирська +7 +12 +19 +24 Кіровоградська +11 +16 +21 +26
Чернігівська +8 +13 +19 +24 Полтавська +11 +16 +22 +27
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +12 +17 +23 +28
Закарпатська +7 +12 +21 +26 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +7 +12 +19 +24 Миколаївська +12 +17 +23 +28
Львівська +6 +11 +19 +24 Херсонська +14 +19 +24 +29
Івано-Франківська +6 +11 +19 +24 Запорізька +13 +18 +23 +28
Волинська +6 +11 +19 +24 Харківська +11 +16 +23 +28
Хмельницька +8 +13 +19 +24 Донецька +13 +18 +23 +28
Чернівецька +7 +12 +20 +25 Луганська +10 +15 +23 +28
Тернопільська +7 +12 +19 +24 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +8 +13 +21 +26 Київ +11 +13  +22 +24

Укргiдрометцентр

У Покровську 
встановлять 
пам’ятник  
Тарасові Шевченку

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УШАНУВАННЯ КОБЗАРЯ. Збулося! Точніше, почало збува-
тися: у Покровську на Донеччині нарешті взялися за встанов-
лення в центрі міста пам’ятника Тарасові Шевченку. Перипетії 
довкола ось такого вшанування Кобзаря нагадують сумний се-
ріал, оскільки тривають уже понад 12 років. весь цей час міс-
цеві активісти і громадськість наполегливо «пробивали» ініці-
ативу про встановлення пам’ятника, але на заваді стояв міц-
ний мур, який звели чиновники. Немало часу пішло на те, щоб 
домогтися надання землі, потім зависло питання розроблення 
проєктів, постала проблема коштів… Нарешті у травні цього 
року історія довгобуду отрима-
ла перспективне продовження: 
міська влада придбала в худож-
ника і скульптора Петра Антипа 
виконану ним відповідну скуль-
птурну композицію за 2 мільйо-
ни  500 тисяч гривень. 

Цей вибір теж зробили не 
без участі громадськості: у міс-
ті провели анкетування, і його 
учасники — місцеві жителі від-
дали перевагу роботі скульпто-
ра, який уже попрацював над 
виготовленням і встановлен-
ням у Покровську монумента ві-
домому композитору авторові 
«Щедрика» Миколі Леонтовичу. 
Підготовка і розчищення місця 
для постаменту на площі Шибанкова вже тривають. Далі, уточ-
нили в міській раді, робітники візьмуться за створення фунда-
менту під скульптурну композицію, монтажу гранітних підста-
вок та благоустрою цієї ділянки. За попередніми прогнозами, 
пам’ятник Тарасові Шевченку відкриють у вересні. А пам’ятний 
камінь, який тривалий час повідомляв, що на цьому самому 
місці колись постане монумент Кобзаря, нарешті передадуть 
до Покровського історичного музею.
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Сумські рекси і джеки  
мають гарну помічницю
ДОБРЕ СЕРЦЕ. Школярка Настя Сухиненко виготовляє  
м’які іграшки, а за виручені кошти купує ліки і корм  
для бездомних тварин

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Коли Настю запитують, 
чому взялася за цю спра-

ву, відповідає по-дитячому 
просто і безпосередньо, що їй 
дуже шкода бездомних тва-
ринок, тож хоче їм допомог-
ти. Спочатку вона вирішила 
попросити грошей у мами, а 
потім передумала. А старша 
сестра Інна підказала, що во-
на може й сама заробити: ви-
готовляти іграшки і продава-
ти їх через інтернет.

А Настя й справді непе-
ревершена майстриня! Во-
на учасниця багатьох виста-
вок, на яких її вироби здобу-
вали нагороди. Почала шко-
лярка з виготовлення бре-
локів, м’яких іграшок з фе-
тру. Собачки, котики, зайчи-
ки — все виходить настіль-

ки симпатично і неповтор-
но, що люди залюбки їх ку-
пують. Та й ціна прийнят-
на — 37 гривень за виріб. Ко-
ли покупці в інтернеті дізна-
лися, що на зароблені кошти 

дівчинка купує ліки і корм 
для бездомних тварин місь-
кого притулку, торгівля піш-
ла значно активніше. Настя 
вже продала понад 20 ігра-
шок і брелоків. Сьогодні на-
віть матеріал закінчився — 
щойно з мамою замовили че-
рез інтернет чергову партію 
фетру й інших матеріалів.

Мама Анастасії Тетяна 
Сухиненко розповідає про 
доньку з особливою гордіс-
тю. Каже, що телефонували 
з міського товариства захис-
ту тварин і дякували за ви-
ховання дитини. Вдома у них 
є собака Шахі й киця Майя, 
яких всі люблять і догляда-
ють. Отож і переживає донь-
ка, що такої турботи позбав-
лені вихованці міського при-
тулку.

А там утримують майже 
200 собак, четверо котів, а 

ще бичка й козла. І всіх тре-
ба нагодувати, доглянути. 
Як повідомила волонтерка 
притулку Євгенія Заведен-
ко, на день на кожного соба-
ку потрібно щонайменше 50 
гривень: на м’ясні субпро-
дукти, кашу, дрова. Отож у 
вихідний Настя вирушає до 
притулку із сумкою, а в ній 
корм, ліки, які віддає волон-
терам. І відверто радіє та ті-
шиться, що допомогла тва-
ринам.

Наостанок додам: На-
стя закінчила 4-й клас 
30-ї Сумської школи і ста-
ла п’ятикласницею класич-
ної гімназії. Навчається во-
на із задоволенням, мріє, 
що колись усі домашні тва-
рини будуть нагодовані й 
здорові. Гарна і світла мрія 
у дівчинки з добрим і щи-
рим серцем.

Читали вірші, сидячи на Пегасі
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧА ЗУСТРІЧ. в Ужгоро-
ді пройшов 5-й всеукраїнський 
фестиваль «Лицар Карпат», 
на який зібралися поети Закар-
паття та їхні гості з інших регіо-
нів України. Приїхали майстри 
поетичного слова з Чернігова, 
Луцька, Косова, Рівного, вінни-
ці, Києва, Запоріжжя, Херсона, 
Дніпра, інших міст і  регіонів.

Цікавинкою цьогорічного 
фес ту стало те, що автори по-
езій читали їх, сидячи верхи на 
живому коні із кличкою Пегас. І 
хоч не всім вдалося довго всиді-
ти на ньому, бажання поверта-
тися в сідло нікому не бракува-
ло. Тож читання поезій поряд із 
задоволенням від промовлено-
го й почутого високого слова по-
єднувалося з цікавою атракцією. 

«Життя повертається до спіл-
ки! велике дякую-іржання лица-

реві Карпат голові обласної ор-
ганізації спілки письменників 
василеві Кузану, — жартівливо 
прокоментував після поетично-
го сидіння на коні учасник фес-
ту Михайло Фединишинець. —
Завдяки новому очільникові об-
ласної організації вона отрима-
ла нове сучасне дихання».

Першу премію у номінації 
«Поетична добірка» отримала 
Еліна Форманюк із Луцька. Дру-
гою стала Марґо Гейко з Києва,  

третьою — Ольга Мацо з Ужго-
рода. 

У номінації «Поетична книга» 
найкращою визнано збірку Оле-
ни Пашук із Луцька. Другу пре-
мію здобула Ольга Бреслав-
ська з Івано-Франківська, а тре-
тю розділили киянка Алла Мико-
лаєнко та іванофранківець ва-
силь Карп’юк. Спеціальні відзна-
ки журі отримали Іванна Юрків 
з Івано-Франківська та Сергій 
Дзюба з Чернігова.

Настя Сухиненко зі своїм 
улюбленцем

Церковний оклад реставрували  
більш ніж два роки

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

МУЗЕЙНА СПРАВА. Чер-
каський обласний краєзнав-
чий музей поповнився ще од-
ним цікавим експонатом — ко-
штовним церковним окладом 
кінця XVIII—початку XIX сто-
ліття. в таких окладах, як роз-
повіла заступниця директора 
музею Тетяна Григоренко, міс-
тилися великі церковні книги, 
якими користувалися під час 
великих свят, зокрема Єван-
геліє. Священники розкривали 
його й читали окремі уривки.

Два роки тому працівники 
музею передали його на рес-
таврацію з фондової колекції 
музею заслуженому художни-
кові України вікторові Крюч-
кову. Майстер понад два ро-
ки працював над відновленням 
артефакту. Оскільки експонат 
дуже постраждав від часу та 
побутових ушкоджень, довело-
ся докласти багато зусиль для 
його відновлення.

Книжковий оклад — це де-
коративне покриття палітурки 
старовинної книги, виконане 
із жорстких матеріалів. Окла-
ди у вигляді самостійного су-
цільного покриття були харак-
терними ще для західноєв-
ропейського та візантійсько-
слов’янського Середньовіч-
чя. Їх виготовляли зі слонової 

кістки, золота, срібла, олова. 
Застосовували чеканку, лит-
тя, тиснення, ковку, філігрань, 
прикрашали накладною емал-
лю, дорогоцінними каменями. 
У монастирях тоді працювали 
чудові каліграфи, які перепи-
сували тексти, тут виготовляли 
також оклади для книг. Розкіш 
палітурок, дорогоцінні камені, 

золоті й срібні оклади перетво-
рювали книгу на справжній ви-
твір мистецтва.

Як розповів майстер, труд-
нощі під час реставрації вини-
кали не тільки з матеріалами, 
адже 200 років тому декор ви-
готовляли за давніми техноло-
гіями. Фініфті (металеві візе-
рунки, оздоблені емаллю), які 
майже знищено, довелося від-
новлювати за світлинами ори-
гіналу. Схожі зображення ху-
дожник сам намалював фар-
бою, яку виготовив на основі 
яєчного жовтка. Також відно-
вив позолоту, очистив срібло 
від окислення, а окремі ділян-
ки посріблив заново. відновив 
і дерев’яну частину експонату.

Тепер оклад, який набув 
справді розкішного вигляду, 
зайняв гідне місце в експозиції 
музею. З огляду на особливос-
ті орнаменту, припускають, що 
експонат мав стосунок до гре-
ко-католицької церкви. втім, 
науковці планують детальніше 
його дослідити.

Реставратор Віктор Крючков працював над відновленням 
експоната понад два роки

Пам’ятник 
Тарасові Шевченку 
відкриють  
у вересні,  
а пам’ятний камінь 
передадуть  
до Покровського 
історичного 
музею.
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