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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:     «Протягом 
наступних кількох тижнів 

ми продовжуватимемо 
переговори, аби 

отримати так званий 
staff agreement — 

рекомендації ради 
директорів МВФ для 

відкриття нової 
програми співпраці  

з Україною».

Інклюзивна освіта 
працює на позитив

СОЦІАЛІЗАЦІЯ. Міністерство освіти і науки осучаснило пере-
лік засобів корекції для психофізичного розвитку дітей з особли-
вими освітніми потребами. Тепер до їхніх послуг інтерактивна під-
лога, комп’ютерний слухомовленнєвий комплекс, різноманітні 
комп’ютерні програми, більше дидактичних матеріалів, спеціаль-
них логопедичних іграшок, настільних ігор, приладдя для малю-
вання тощо. Діти зможуть здобувати знання, поліпшувати емоцій-
не здоров’я у найкомфортнішій для них формі. 

Цей перелік, як інформують у пресслужбі відомства, стосуєть-
ся не лише дітей з особливими освітніми потребами, котрі навча-
ються в інклюзивних і спеціальних класах шкіл. Він універсальний 
для застосування у всіх закладах освіти. «Сьогодні нарешті мо-
жемо побачити ті результати, які дає інклюзивна освіта. Суспіль-
ство стає толерантнішим, а діти з особливими освітніми потре-
бами краще соціалізуються, навчаючись з однолітками у звичай-
них школах. Напрацьовуємо велику кількість змін та вдосконалю-
ємо інклюзію», — наголошує міністр освіти і науки Ганна Новосад.

45,1 млн тонн
зерна вже намолотили українські 

аграрії. Середня врожайність становить 
40,8 ц/га

ДОСВІД. Головна дитяча книгозбірня нашої держави пропонує 
юним і дорослим відвідувачам чимало варіантів цікавого  
й корисного дозвілля

Книжкова територія 
дитинства 

Прем’єр-міністр про позитивну оцінку  
найбільшим кредитором нашої країни  
проведених і запланованих реформ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Євродепутатка Сандра 
Калнієте: «Інформаційну 
війну ведуть для того, 
щоб віддалити Україну 
від Європи»

ЕКСКЛЮЗИВ

Виконавчий директор Української 
Гельсінської спілки з прав людини 
Олександр Павліченко  поділився з «УК» 
думками про перспективу подальшого  
звільнення заручників Кремля
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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
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30 ВЕРЕСня — ВСЕУКРАїнСЬКИй дЕнЬ БІБЛІОТЕК
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оголошення

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

Запорізьке обласне територіальне 
відділення Антимонопольного коміте-
ту України повідомляє: на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету 
України http://www.amc.gov.ua (суб-
сайті територіального відділення у роз-
ділі «До уваги суб’єктів господарюван-
ня») для ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНО-
РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКС» (юридична 
адреса: вул. Архітектора Вербицького, 
буд. 6-А, м. Київ, 02068, ідентифікацій-
ний код 38972408) розміщено розпоря-
дження від 08.07.2019 № 30-р про поча-
ток розгляду справи № 02/20-19.  

Запорізьке обласне територіальне відділен-
ня Антимонопольного комітету України повідо-
мляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України http://www.amc.gov.ua (суб-
сайті територіального відділення у розділі «До 
уваги суб’єктів господарювання») для ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(юридична адреса: вул. Вишгородська, буд. 34/1,  
м. Київ, 04114, ідентифікаційний код 38563862) 
розміщено розпорядження від 08.07.2019 № 29-р 
про початок розгляду справи № 02/19-19.  

Печерським районним судом міста Києва за результатами розгляду цивільної справи 
№757/18772/18-Ц за позовом Казанської О. Ю. до Коваль Галини Йосипівни, Коваля Сергія 
Юрійовича, Коваль Катерини Юріївни, треті особи приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Затварницька Інна Петрівна, приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Солом`яна Лідія Василівна про визнання права власності на кварти-
ру, визнання договорів дарування квартири недійсними та скасування державної реєстрації 
права власності на квартиру 20.08.2019  винесено рішення, згідно з яким: визнано за Казан-
ською Ольгою Юріївною право власності на квартиру №22 у будинку №14 по вулиці Драго-
мирова Михайла у місті Києві та витребувати її із володіння Коваль Катерини Юріївни; ви-
знано недійсним Договір дарування квартири №22 у будинку №14 по вулиці Драгомирова 
Михайла у місті Києві від 24.03.2011, укладений між Коваль Галиною Йосипівною та Кова-
лем Сергієм Юрійовичем, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського но-
таріального округу Затварницькою Інною Петрівною, зареєстрований в реєстрі за №701; 
визнано недійсним Договір дарування квартири №22 у будинку №14 по вулиці Драгоми-
рова Михайла у місті Києві від 01.11.2016, укладений між Ковалем Сергієм Юрійовичем та 
Коваль Катериною Юріївною, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Солом’яною Лідією Василівною, зареєстрований в реєстрі за №1250 
(номер запису про право власності 17305340); скасовано державну реєстрацію права влас-
ності на квартиру №22 у будинку №14 по вулиці Драгомирова Михайла у місті Києві за Ко-
валь Катериною Юріївною та запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме май-
но про право власності Коваль Катерини Юріївни за №17305340; стягнуто з Коваль Гали-
ни Йосипівни, Коваля Сергія Юрійовича, Коваль Катерини Юріївни  по 3 713 грн. 93 коп. су-
дового збору.

Станом на дату публікації оголошення рішення Печерського районного суду міста Києва від 
20.08.2019 у справі №757/18772/18-Ц набрало законної сили.

Богунський районний суд м. Жито-

мира (м. Житомир, м-н Соборний, 1) 

викликає як обвинуваченого Михайло-

ва Віталія Володимировича в судове за-

сідання, яке відбудеться 9 жовтня 2019 

року о 14 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, 

по кримінальному провадженню по об-

винуваченню Михайлова Віталія Воло-

димировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Cуддя І.В.Зіневич
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» оголошує про початок про-

ведення відкритого обговорення Проекту Інвестиційної програми на 
2020 рік. З цієї метою 24.09.2019 на сайті підприємства www.meregi.
com в розділі «Діяльність/Інвестиції» опублікований Проект Інвестицій-
ної програми на 2020 рік.

Відкрите обговорення Проекту Інвестиційної програми на 2020 рік 
проводиться шляхом подачі пропозицій, побажань, зауважень на елек-
тронну адресу otueu@ukr.net. Термін подачі пропозицій до 12:00 год. 
07.10.2019.

Контактні особи: Сидоров Олексій Євгенович (044) 206-62-87;
Ходос Олександр Петрович (044) 206-62-70.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Гогохію Лалі Вальте-
рівну, 1988 р.н. обвинувачену у кримі-
нальному провадженні № 296/3196/19 
по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 та ч 2 ст. 260 КК Украї-
ни, під головуванням судді Покатілова 
О. Б. в судові засідання, що відбудуться 
10 жовтня 2019 року о 09-30 год. та 24 
жовтня 2019 року о 09.30 год. в примі-
щенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідан-
ня обов’язкова!

Суддя О.Б.Покатілов

Оголошення про відкриття провадження у справі  
№ 640/12201/19

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста 
Києва від 18.07.2019 відкрито провадження у спра-
ві № 640/12201/19 за позовною заявою Приватного 
акціонерного товариства «Національна енергетична 
компанія «Укренерго» до Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України про визнання проти-
правним і нечинним положення пункту 1 наказу Мініс-
терства палива та енергетики України від 03.11.2006 
№ 422 «Про державний енергетичний нагляд».

Розгляд справи № 640/12201/19 призначено на 
04.10.2019 на 11:00 год. в Окружному адміністратив-
ному суді міста Києва за адресою: 01051, м. Київ, вул. 
Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал № 7.

Повістка про виклик
Підозрюваному Артемову Сергію Вікторови-

чу, 27.07.1979 р.н., громадянину України, уро-
дженцю м. Слов’яносербськ Луганської облас-
ті, зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Слов’яносербськ, вул. Горького, б. 108, кв. 2, на 
підставі ст. ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 30.09.2019 о 10 год. до прокурора 
відділу прокуратури Луганської області Чуднова М.І. 
(каб. 121), за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Б. Ліщини, 27 для відкриття та надання 
доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018130000000309 від 
06.09.2018.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Проектом передбачено розробку проектної документації за титулом: 
Найменування об’єкта: «Реконструкція ПС 330 кВ «Кам’янець-Подільська» з заміною масляних ТС-110 

кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на елегазові. Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, 
Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв № 030166)» (стадія «РП»)

Намічений до реконструкції об’єкт є комплексом інженерних споруд, призначений для вироблення елек-
тричної енергії та видачу в мережу 330 кВ, 110 кВ.

 ПС Кам’янець-Подільська є діючим об’єктом, розташована у Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 
р-н, Пановецька сільська рада.

Даним проектом, згідно «Завдання на проектування» (Додаток 1) передбачаються наступні роботи:
- заміна 4-ти трансформаторів струму 110 кВ типу ТФЗМ-110-Б на елегазові трансформатори струму ти-

пу ТG-145 фірми АВВ.
Схема електричних з’єднань підстанції після заміни обладнання залишається існуюча.
Проектоване високовольтне обладнання встановлюється на нових оцинкованих металевих опорних стоя-

ках, передбачених взамін існуючих. 
В проекті передбачена часткова заміна ошинування 110 кВ на ділянках між обладнанням, що встановлю-

ється, та існуючим обладнанням. Ошинування виконується проводами 2хАС 500/64 для комірки ШЗВ та про-
водом АС 185/24 для комірки ВНС-3.

Допустимі габарити гнучкого ошинування проектного обладнання до поверхні землі та існуючого облад-
нання забезпечуються.

Замінити шафи вторинних кіл та спуски трансформаторів струму 110 кВ.
Усе обладнання розміщується на вільній території, яка звільняється після почергового демонтажу.
До можливих негативних чинників дії на навколишнє середовище при експлуатації об’єктів проектуван-

ня відносяться:
- шум від працюючого автотрансформатора;
- аварійні викиди трансформаторного масла;
- напруженість електричного поля.
Найближча житлова забудова знаходиться від місць відкритої установки трансформаторів на відстані не 

менше 2000 м. 
Результуючий рівень звуку в районі житлової забудови не перевищує допустимого значення 45 дБА.
На території забруднення грунтів і водних ресурсів трансформаторним маслом, при можливій аварії АТ, 

не виникає завдяки існуючий системі «маслоприймач-маслостоки-маслозбірник», яка забезпечує герметич-
ність збору масла та води, які необхідно відвести за межі території, у місце регенерації масла та очищення 
води.

В нормальному режимі виток трансформаторного масла з АТ відсутній.
Вплив напруженості ЕП 330-110 кВ обмежується територією ВРУ 330-110 кВ.
Напруженість електричного поля від об’єктів, що знаходяться під напругою 110 кВ за межами обгороджу-

вання ПС, не перевищує 1 кВ/м, тому спеціальних заходів щодо захисту населення від дії електричного по-
ля не передбачається. Це відповідає вимогам «Санітарних норм і правил захисту населення від впливу елек-
тромагнітного випромінювання».

Для забезпечення безпечної експлуатації проектом передбачені заходи, що направлені на зниження тех-
ногенної небезпеки і виключають розповсюдження небезпечних ситуацій для навколишнього середовища і 
населених пунктів:

При експлуатації виключається виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з викидами забруднюючих ре-
човин в навколишнє середовище за умови дотримання технологічних інструкцій і інструкцій по охороні пра-
ці і техніки безпеки.

У проекті ухвалені технологічні рішення, що забезпечують виконання вимог і норм, що обмежують нега-
тивну дію проектованих об’єктів на екологічне середовище заселеного людьми і біоту.

Таким чином, в результаті проведеної оцінки дії проектованого об’єкта на навколишнє природне середо-
вище можна зробити висновок, що «Реконструкція ПС 330 кВ «Кам’янець-Подільська» з заміною масляних 
ТС-110 кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на елегазові. Хмельницька область, Кам’янець-Подільський 
район, Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв № 030166) (стадія «РП») не надасть 
негативної дії на водний і повітряний басейни, ґрунтовий шар і біоту.

Заходи, розроблені в проекті, дозволять зберегти екологічну рівновагу в районі реконструкції, понизять до 
мінімуму вплив негативних чинників, що впливають на грунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси 
і інші компоненти природного середовища при її експлуатації.

Замовник зобов’язується:
Строго контролювати виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту.
Стежити за санітарною і протипожежною обстановкою на території реконструкції ПС.

Заява про екологічні наслідки
Проектом передбачено розробку проектної документації за титулом: «Реконструкція ПС 220 кВ Ювілейна, 

комплекс виробничих будівель і споруд №27, Малорязанцівська селищна рада, Попаснянський район, Лу-
ганська область» Інв. № новий» (стадія «Проект»).

Намічений до реконструкції об’єкт є комплексом інженерних споруд, призначений  для вироблення елек-
тричної енергії  та видачу в мережу 220 кВ, 110 кВ.

 ПС 220 кВ «Ювілейна» є діючим об’єктом, розташована у Луганській обл., Попаснянський р-н., Малоря-
занцівської селищної ради. 

Даним проектом передбачаються наступні роботи:
Перша черга:

—  заміна існуючих бакових вимикачів ПЛ 220 кВ «Луганська ТЕС», ПЛ 220 кВ «Лисичанська», ВВ 
220 кВ АТ1 і ВВ 220 кВ АТ2 із вбудованими трансформаторами струму на колонкові елегазові 
вимикачі типу GL-314-3150-40 (ALSTOM) з виносними елегазовими трансформаторами стру-
му типу TAG-245-1200/5 (ABB);

—  заміна існуючих роз’єднувачів 220 кВ на сучасні з електромоторними приводами для голо-
вних та заземлювальних ножів:

—  ШР-ІСШ та ШР-ОСШ у ком. 3, 4, 6, 7 — на триполюсні з одним заземлювальним ножем типу 
S2 DAT 245/2000 (ALSTOM);

—  ШР-ІІСШ у ком. 4, 7 — на однополюсні з одним заземлювальним ножем AKY-245+E ;
— заміна силових та контрольних кабелів низької напруги, що не розповсюджують горіння;
— заміна шаф вторинних з’єднань;
— заміна електронних пристроїв релейного захисту і автоматики.

Друга черга:
—  заміна існуючих бакових вимикачів 110 кВ із вбудованими трансформаторами струму і ма-

ломасляних вимикачів 110 кВ із виносними трансформаторами струму на колонкові елегазо-
ві вимикачі типу 3AP1FG (SIEMENS) з виносними елегазовими трансформаторами струму ти-
пу SAS 123 (Trench);

—  заміна існуючих масляних трансформаторів напруги 110 кВ на елегазові типу SVS 123 
(Trench), встановлення додаткових аналогічного типу;

—  заміна існуючих роз’єднувачів 110 кВ на сучасні з електромоторними приводами для голо-
вних та заземлювальних ножів типу AKY-123 (AK-AY ELEKTRIK);

—  заміна конденсаторів зв’язку та ВЧ-загороджувачів 110 кВ всіх приєднань на сучасні.
—  приведення схеми розподільчого пристрою 10 кВ до схеми «одна секціонована система шин» 

із вимикачами на вводах, фідерах і двома секційними вимикачами;
—  заміна існуючих комірок КРП 10 кВ АТ1 внутрішнього встановлення на нові із вакуумними ви-

микачами і трансформаторами струму і напруги із литою ізоляцією;
—  заміна існуючих комірок КРП 10 кВ АТ2 зовнішнього встановлення на нові із вакуумними ви-

микачами і трансформаторами струму і напруги із литою ізоляцією;
—  заміна існуючих струмообмежувальних реакторів 10 кВ на нові.
— заміна існуючих трансформаторів власних потреб 10/0,4 кВ та 6/0,4 на нові;
— заміна існуючих панелей щита власних потреб на нові.
— заміна панелей щита постійного струму.
— заміна силових та контрольних кабелів низької напруги, що не розповсюджують горіння;
— заміна шаф вторинних з’єднань;
— заміна електронних пристроїв релейного захисту і автоматики.

До можливих негативних чинників дії на навколишнє середовище при експлуатації об’єктів проектуван-
ня відносяться:

- шум від працюючого  автотрансформатора;
- аварійні викиди  трансформаторного масла;
- напруженість електричного поля.
Найближча житлова забудова знаходиться від місць відкритої установки трансформаторів на відстані не 

менше 4000 м. 
Результуючий рівень  звуку в районі житлової забудови не перевищує допустимого значення 45 дБА.
На території забруднення грунтів і водних ресурсів трансформаторним маслом, при можливій аварії АТ, не 

виникає завдяки існуючий системі «маслоприймач-маслостоки-маслозбірник», яка забезпечує герметичність 
збору масла та води, які необхідно відвести за межі території, у місце регенерації масла та очищення води.

В нормальному режимі виток трансформаторного масла з АТ відсутній.
Вплив напруженості ЕП 220-110 кВ обмежується територією ВРП 220-110 кВ.
Напруженість електричного поля від об’єктів, що знаходяться під напругою 110 кВ за межами обгороджу-

вання ПС не перевищує 1 кВ/м, тому спеціальних заходів щодо захисту населення від дії електричного по-
ля не передбачається. 

Це відповідає вимогам «Санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного ви-
промінювання».

Для забезпечення безпечної експлуатації  проектом передбачені заходи, що направлені на зниження тех-
ногенної небезпеки і виключають розповсюдження небезпечних ситуацій для навколишнього середовища і 
населених пунктів.

При експлуатації  виключається виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з викидами забруднюючих ре-
човин в навколишнє середовище за умови дотримання технологічних інструкцій і інструкцій по охороні пра-
ці і техніки безпеки.

У проекті ухвалені технологічні рішення, що забезпечують виконання вимог і норм, що обмежують нега-
тивну дію проектованих об’єктів на екологічне середовище заселеного людьми і біоту.

Таким чином, в результаті проведеної оцінки дії проектованого об’єкта на навколишнє природне серед-
овище можна зробити висновок, що «Реконструкція ПС 220 кВ Ювілейна, комплекс виробничих будівель 
і споруд №27, Малорязанцівська селищна рада, Попаснянський район, Луганська область» Інв. № новий» 
(стадія «Проект») не надасть негативної дії на водний і повітряний басейни, грунтовий шар і біоту.

Заходи, розроблені в проекті, дозволять зберегти екологічну рівновагу в районі реконструкції, знизять до 
мінімуму вплив негативних чинників, що впливають на грунт, рослинність, повітряний простір, водні ресур-
си і інші компоненти природного середовища при її експлуатації.

Замовник зобов’язується:
Строго контролювати виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту.
Стежити за санітарною і протипожежною обстановкою на території реконструкції ПС.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає обвинувачено-
го в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Файницько-
го Євгена Едуардовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться 11 жовтня 2019 року о 13:00 годині в приміщен-
ні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 23.

Головуючий суддя О.Г. Шишилін

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

Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року народження, зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 47, кв. 20 відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 07 жовтня 
2019 року о 10 годині 40 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.                   Cуддя С.М. Кічмаренко

Бланк 

КРД ГО ПАТ НАСК «ОРАНТА» форми 

ОЦВ серії АМ № 7890140 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +15 +20 Черкаська +7 +12 +15 +20

Житомирська +7 +12 +15 +20 Кіровоградська +7 +12 +15 +20
Чернігівська +7 +12 +15 +20 Полтавська +7 +12 +14 +19
Сумська +5 +10 +13 +18 Дніпропетровська +7 +12 +14 +19
Закарпатська +8 +13 +17 +22 Одеська +11 +16 +20 +25
Рівненська +7 +12 +15 +20 Миколаївська +9 +14 +18 +23
Львівська +7 +12 +15 +20 Херсонська +8 +13 +18 +23
Івано-Франківська +7 +12 +15 +20 Запорізька +7 +12 +14 +19
Волинська +7 +12 +15 +20 Харківська +6 +11 +12 +17
Хмельницька +7 +12 +15 +20 Донецька +6 +11 +13 +18
Чернівецька +7 +12 +15 +20 Луганська +6 +11 +13 +18
Тернопільська +7 +12 +15 +20 Крим +9 +14 +17 +22
Вінницька +7 +12 +15 +20 Київ +10 +12  +17 +19

Укргiдрометцентр

Мандруючи світом, ми від-
криваємо для себе щось 

нове: культуру, історію, при-
роду, людей. Під час подоро-
жі виходимо із зони комфор-
ту, стаємо дещо вразливіши-
ми й більш відкритими. До-
сліджуємо не тільки нові краї-
ни — пізнаємо себе, змінюємо 
або уточнюємо власні життєві 
пріоритети. Часто день, прове-
дений у новому місці, дає зна-
чно більше, ніж десятки років 
перебування вдома з книжка-
ми про подорожі. Недарма ка-
жуть: краще один раз побачи-
ти, ніж сто разів почути.

Про важливість туризму в 
житті людини свідчить і те, що 
27 вересня в усьому світі від-
значають Всесвітній день ту-
ризму. Це свято було встанов-
лено на асамблеї всесвітньої ту-
ристської організації (ЮНвТО) 
та внесено до календаря ООН. 
Україна  є членом ЮНвТО.

Перші кроки
З давніх-давен люди праг-

нули дізнатися більше про 
своїх сусідів. Адже з ними 
можна було торгувати, вчи-
тися в них, запозичувати різ-
ні медичні практики, обміню-
ватися досвідом. Тому вже 
тоді необхідні були достовір-
ні відомості про країни, їх на-
селення та звичаї. Задля цьо-
го відряджали морські експе-
диції, відправляли в далекі 
подорожі науковців. Першо-
прохідцями вивчення інших 
народів були стародавні гре-
ки, а першими дослідниками 
стали Геродот (V ст. до н.е.) 
і Піфей (IV ст. до н.е.). До ре-
чі, Геродот описував і міста, 
розташовані на сучасній те-
риторії України.

велика заслуга в цьому на-
прямі належить арабським ман-
дрівникам. Найвідоміший з них 
—  купець із Басри Сулейман, 
який побував у Китаї, Індії й ін-
ших країнах. У середні віки, епо-
хи відродження та Просвітни-
цтва людські пізнання про гео-
графію досить швидко розши-
рювалися. Так, представники 
знаті подорожували до цілющих 
джерел. Молоді дворяни нерідко 
вирушали у своєрідний гранд-
тур Європою, перш ніж зайняти-
ся професійною чи політичною 
діяльністю. Такі подорожі в той 
час були індивідуальними.

У середині XIX століття тран-
спортні перевезення значно по-
дешевшали, у містах з’явилися 
перші готелі. У 1841 році англі-
єць Томас Кук відкрив перше 
бюро подорожей і організував 
груповий тур, у вартість якого 
входили проїзд залізницею (20 
миль), чай, булочка та духовий 
оркестр, який супроводжував 
групу в дорозі. У цій поїздці взя-
ли участь 570 осіб, і кожен за-
платив за неї по шилінгу. До ре-
чі, поїздку Кук організував, щоб 
пропагувати тверезий спосіб 
життя, щоб свій вільний час ро-
бітники не просиджували в па-
бах, а подорожували країною. 
врешті його ідея прижилася: не 
тільки в Англії, а й в усій Євро-
пі почали відкривати бюро по-
дорожей. 

Туризм отримав новий ви-
ток розвитку. На зміну індивіду-
альним прийшли групові тури, 
які стали доступними більшос-
ті людей із середнім достатком.

Особливості 
розвитку

в Україні туризм формувався 
з бюджетних поїздок, організа-

ції студентських екскурсій, при 
товариствах засновували ту-
ристські та велосипедні секції. 
По-справжньому туризм почав 
розвиватися в роки незалежної 
України, коли впала залізна за-
віса і виїжджати за кордон мож-
на було без супроводу пред-
ставників КДБ. На зміну «Ін-
туристу» та «Супутнику» (бю-
ро міжнародного молодіжного 
туризму) створили ЗАТ «Укр-
профтур» Федерації профспі-
лок України. Згодом з’явилися 
перші туристичні оператори й 
агентства. 

Українців, які виїжджають за 
кордон побачити світ, стає де-
далі більше. До того ж дані Дер-
жавної прикордонної служби 
свідчать і про щорічний приріст 
кількості туристів, які прагнуть 
відвідати Україну. Лідерами за 
числом в’їздів іноземців до нас 
історично залишаються сусід-
ні країни, але якісно збільшуєть-
ся туристичний потік з країн Єв-
ропи.

Попри негативну інформацій-
ну війну, в Україну прибувають, 
щоб відпочити у буковинських 
лісах, оздоровитися завдяки ці-
лющим джерелам Моршина, 
Миргорода, Трускавця, Солот-
вина, Східниці, Косина, Зарва-
ниці, Херсонщини, побувати в 
місцях, де змінювався хід істо-
рії країн. Активно розвивається 
внутрішній туризм: дедалі біль-
ше наших співвітчизників  подо-
рожують Україною. З’являються 
сучасні туристичні об’єкти інф-
раструктури, що не поступають-
ся європейським курортам.

Перспективні 
напрямки

Хоч куди ви вирушите — у 
великі міста чи маленькі се-

ла, скрізь знайдете щось осо-
бливе, неймовірне, чарівне, 
дивовижне. вони приверта-
ють увагу колоритом, ваблять 
легендами, містикою й заво-
рожують звуками трембіти чи 
кобзи. Чого тільки немає на 
наших землях: давньорусь-
кі укріплення, середньовічні 
замки, архітектурні та геоло-
гічні пам’ятки, величні собори 
та стародавні церкви. Але го-
ловне багатство — люди. Ду-
шевні, відкриті і гостинні, за-
вжди готові вам допомогти.

Сучасному туристові уже 
не достатньо краси міста й 
панорамних видів. Його по-
трібно зацікавити чимось осо-
бливим. І такі туристичні гі-
ганти, як Львів, Київ, Оде-
са, щоб привабити туристів, 
створюють гастротури, роз-
робляють оригінальні екскур-
сії — нічні чи прогулянки міс-
тичними місцями, організо-
вують масштабні фестивалі, 
кожного разу дивуючи гостей 
чимось незвичним. 

У Харкові та Дніпрі розвива-
ється індустріальний туризм, у 
Західній Україні  — сільський і 
екологічний. Набирає обертів 
діловий туризм, головна мета 
якого — організація відпочин-
ку під час відрядження. Завдя-
ки неймовірній атмосфері, ко-
лориту робочу поїздку можна 
перетворити на справжнє свя-
то. 

Частіше стали відвідувати 
зону відчуження — 30-кіломе-
трову територію навколо Чор-
нобильської АЕС. Кожен, хто 
досягнув 18-річного віку, мо-
же на власні очі оцінити на-
слідки катастрофи, яка 1986 
року сколихнула світ. Пройти-
ся «золотим» коридором, об-
шитим жовтими алюмінієвими 
панелями, який веде до біль-
шості приміщень. Потрапи-
ти на енергоблоки й побачи-
ти, як працює автоматизова-
на система контролю об’єкта 
«Укриття». Така поїздка одно-
часно лякає і притягує. 

Останніми роками швидки-
ми темпами розвивають ту-
ристичний потенціал Запо-
ріжжя, Кривий Ріг, Кам’янець-
Подільський, Тернопіль, Чер-
нігів, Луцьк, Херсон. Тут вла-
штовують тематичні фестива-
лі, турніри, розробляють спе-
ціальні програми, розвива ють 
готельно-ресторанні комп-
лекси.

Тож мандруйте Україною, 
відкривайте для себе нові міс-
ця, адже з кожної поїздки ми 
повертаємося вже не такими, 
як раніше.
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Мандруй країною, 
вивчай Україну

Кінотеатр просто неба
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр»

ПЕТИЦІЯ. Незмінні атри-
бути нині нерідко порожніх 
і занедбаних приміщень ко-
лишніх кінотеатрів — діря-
ві дахи, вибиті вікна, павути-
на чи пліснява на стінах, про-
валена підлога та іржаві зам-
ки на дверях. Нічого схожого 
не матиме автомобільний кі-
нотеатр без даху, вікон і две-

рей, який пропонують ство-
рити в Маріуполі. Ідеться про 
територію просто неба для 
перегляду кінофільмів авто-
любителями чи пішоходами, 
яку ініціативна група пропо-
нує використовувати в місь-
кому парку Гурова чи в поки 
що занедбаному парку комбі-
нату «Азовсталь». 

Петицію з такою пропози-
цією зареєстровано на сайті 
єдиних місцевих петицій Марі-

упольської міськради. «Це не 
дуже витратне будівництво, 
до того ж кінотеатр просто не-
ба — з економічної точки зо-
ру перспективно, бо працю-
ватиме й у холодну пору року. 
Для створення такого кіноте-
атру потрібна тільки площа», 
— йдеться у зверненні. Авто-
ри ідеї пропонують зони май-
бутнього кінотеатру розділи-
ти на місця для автомобілістів 
і глядачів без автомашин. Зо-

ну для таких глядачів, пере-
конані вони, варто прикрити 
тентом і встановити лавки. А 
звук транслюватимуть через 
радіоканал на автомобільні 
приймачі й через зовнішні ди-
наміки. 

Збирання підписів під звер-
ненням триватиме 90 днів, і 
ближче до нового року стане 
відомо, бути першому авто-
мобільному кінотеатру в Ма-
ріуполі чи ні. 

Відома скрипалька 
відкрила  
на Луганщині 
концертний сезон

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Луганський академічний симфонічний ор-
кестр знову збирає шанувальників. Хоч минуло 4,5 року, як фі-
лармонія переїхала до міста Сєверодонецька, концертні сезо-
ни тривають. Під час урочистого відкриття 76-го концертного 
сезону для глядачів приємним сюрпризом стала участь у кон-
церті запрошеної солістки народної артистки України Богдани 
Півненко. Українська скрипалька, лауреатка багатьох міжна-
родних конкурсів у супроводі академічного симфонічного ор-
кестру виконала неперевершені твори Мирослава Скорика та  
Євгена Станковича. До речі, концерт №4 для скрипки з орке-
стром Євгена Станковича  присвячено саме Богдані Півненко. І 
блискуча віртуозність партії соло на скрипці не залишила бай-
дужим жодного слухача. 

ДО ВсесВіТНьОГО ДНя ТуРиЗму

ВіТАННя

Шановний Юрію Ладиславовичу!
Щиро вітаємо Вас із Днем народження!
Ваші цілеспрямована, самовіддана праця, наполегли-

вість, виваженість і мудрість, державне мислення, висока 
особиста культура і увага до кожного члена колективу, гли-
бока повага до традицій і прагнення сміливо відповідати на 
виклики часу стали запорукою досягнень очолюваного Ва-
ми провідного закладу вищої юридичної освіти України — 
Київського університету права НАН України. Власним при-
кладом Ви надихаєте молодь на визначення амбітних цілей і 
наполегливість  в їх досягненні.

Бажаємо Вам і надалі залишатися взірцем для зростаю-
чих поколінь юристів України, бути ключовою фігурою освіт-
нього та наукового життя не тільки нашої держави, а й дале-
ко за її межами, творчого натхнення, нових стратегічних ідей 
і успішної їх реалізації. Міцного Вам здоров’я, миру, добра і 
злагоди, щастя, родинного затишку і благополуччя!

Колектив Київського університету права НАН України
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