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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«У першому читанні 

законопроєкт про 
державний бюджет на 
2020 рік буде винесено 

на розгляд Верховної 
Ради орієнтовно  

18 жовтня».

Шикуйсь  
і кроком руш!

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Відучора в Україні розпочато осінній 
призов на строкову військову службу. До кінця року, а призовна 
кампанія триватиме до 31 грудня, планують призвати 15,2 тися-
чі громадян. До лав Збройних сил України передбачено залучити 
дев’ять тисяч чоловік, Нацгвардію мають поповнити 4,4 тисячі, до 
Державної прикордонної служби планують призвати тисячу юна-
ків, до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб.

Призовний вік в Україні встановлено в межах 20—27 років. 
Строк служби становить 18 місяців. А ті, хто має вищу освіту (сту-
пінь магістра або спеціаліста), служитимуть лише 12 місяців. За 
усталеною практикою військовослужбовців строкової служби для 
виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних 
сил командування не залучає.

Після отримання повістки призовник має з’явитися до вій-
ськового комісаріату, нагадує УНІАН. За невиконання військово-
го обов’язку порушнику загрожує адміністративна чи криміналь-
на відповідальність: від штрафу розміром 5—7 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян аж до обмеження волі строком до 
трьох років.

61,618 млрд грн
становив на 1 жовтня залишок коштів 

на єдиному рахунку Держказначейства. 
Це втричі більше, ніж торік

РИЗИКОВАНА ПРАВДА. Журналіст Станіслав Асєєв своє 
тридцятиріччя, на жаль, зустрічає в Донецьку в застінках 
«республіки» — вважай Кремля

Його день народження 
— поки що сумне свято

Голова Верховної Ради про період для якісного 
ознайомлення парламентаріїв з текстом документа 
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КОРИСНИЙ ДОСВІД

Стартував конкурс із добору 
команди полярників  
у 25-ту Українську 
антарктичну експедицію  
на 2020—2021 роки

ЕКСПЕДИЦІЯ

На Вінниччині керівників  
об’єднаних територіальних 
громад навчали, як треба 
діяти в різних надзвичайних 
ситуаціях
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Колеги видали книжку статей Стаса Асєєва «В ізоляції». Почуватися так на своїй землі — найгірше для творчої людини 

Концесійні проєкти залучають інвестиції
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ. В 
Одесі відбулася презентація конце-
сійних проєктів у морських портах 
Ольвія та Херсон. Інвесторів озна-
йомили з баченням уряду щодо роз-
витку українських морських портів, з 
акцентом на механізм концесії відпо-
відно до кращих міжнародних прак-
тик.

Міністр інфраструктури Владислав 
Криклій зауважив, що успішна реаліза-
ція пілотних концесійних проєктів стане 
підґрунтям для створення концептуаль-
но нового підходу до співпраці між дер-
жавним і приватним секторами.

«Ці проєкти довгоочікувані й ви-
страждані. Багато сил до них до-
клали ЄБРР, IFC разом з нашим 
офісом SPILNO, який займається  
РРР-проєктами. Тепер до кінця жовтня, 
після другого оголошення про початок 

тендера, почнемо приймати тендерні 
пропозиції. Приємно і неочікувано, що 
така кількість охочих долучитися до цих 
процесів. Це важливий сигнал про дові-
ру від інвесторів для України. І ми роби-
мо все, щоб ця довіра зростала», — за-
значив Владислав Криклій.

Концесія порту Ольвія сприятиме за-
лученню інвестицій у 17,3 мільярда гри-
вень та збільшить надходження до бю-
джетів різних рівнів до 58 мільярдів гри-
вень за весь період дії договору кон-

цесії (35 років). Концесія порту Херсон 
— 1,37 мільярда гривень інвестицій та 
збільшення надходжень до бюджетів 
різних рівнів до 14,3 мільярда гривень 
за 30 років, повідомляє Мінінфраструк-
тури.

Окрему увагу Владислав Криклій 
надав питанню збереження робочих 
місць: «Умовами конкурсу передбаче-
но безпрецедентні для подібних про-
єктів гарантії для трудових колективів. 
Концесіонер протягом п’яти років не 

зможе звільняти працівників з власної 
ініціативи, а впродовж трьох років не 
має допускати зниження розміру за-
робітної плати працівників нижче від 
рівня заробітної плати, встановленої 
на 1 березня 2019 року. Нам важли-
во забезпечити права працівників», — 
підкреслив міністр. Ці пілотні проєкти 
— лише початок, і в найближчий пер-
спективі Мінінфраструктури планує 
передати в концесію інші порти, заліз-
ничні вокзали та аеропорти.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

 Ліквідатором НВАТ «Агроінком» проводиться конкурс із визначення 
торгуючої організації, яка буде задіяна як організатор проведення тор-
гів (аукціону) з продажу майна боржника у процедурі банкрутства. Про-
позиції щодо порядку, умов та строків проведення торгів (аукціону), су-
ми винагороди, інформація щодо досвіду роботи з проведення аукціо-
нів, наявність ліцензії на здійснення діяльності тощо приймаються за 
адресою: 43025, м. Луцьк, пр-т Волі, 19/4 протягом п’яти днів з дня пу-
блікації оголошення.

Вироком Димитровського міського суду Донецької області від 

20.05.2019 Горячева Василя Івановича визнано винуватим у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-

ни і йому призначено покарання у вигляді десяти років позбавлення во-

лі з конфіскацією майна (1-кп/226/20/2019). 

Суддя Петунін І. В.

Кваліфікаційний сертифікат 
відповідального виконавця 

окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’єкта 
архітектури серія АР № 007111, 

категорія інженер-
проектувальник, виданий 
27.03.2013  року на ім’я  

Ткаченка Євгена Михайловича, 
вважати втраченим.

 Втрачено свідоцтво 

на право спадщини за заповітом 

після смерті Спіченко Ганни 

Іванівни, яка померла 06.12.2007, 

видане на ім’я 

Логінової Ірини Миколаївни, 

номер спадкової справи 181.

Інформація 
про результати проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла  

для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони
Конкурсна комісія Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо будівництва житла для 

військовослужбовців та членів їх сімей провела конкурс (протокол від 26.09.2019) з відбору пропози-
цій щодо будівництва житла на земельній ділянці загальною площею 0,0753 га, кадастровий номер 
7410100000:02:013:0166, розташованій за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, 149-Б.

Переможцем конкурсу визначено — ТОВ «ДОМЕН-БУД».

Інформація 
про результати проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла  

для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони
Конкурсна комісія Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо будівництва житла для 

військовослужбовців та членів їх сімей провела конкурс (протокол від 26.09.2019) з відбору пропози-
цій щодо будівництва житла на земельній ділянці загальною площею 0,0821 га, кадастровий номер 
7410100000:02:008:0185, розташованій за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів.

Переможцем конкурсу визначено — ТОВ «ДОМЕН-БУД».

Інформація
про проведення конкурсу з відбору пропозицій  

щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони
Конкурсною комісією Міністерства оборони України з від-

бору пропозицій щодо будівництва житла для військовос-
лужбовців та членів їх сімей повідомляється про те, що не 
відбувся конкурс з відбору пропозицій щодо будівництва 
житла на земельній ділянці загальною площею 0,8005 га, ка-
дастровий номер 3221455300:03:007:0129, за адресою: Ки-
ївська область, Васильківський район, Глевахівська селищ-
на рада, оголошений 07.08.2019, у зв’язку з відсутністю про-
позицій.

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: GL22N012220, GL22N012240
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

22.10.2019

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/44738- 
asset-sell-id-220440

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30.05.2011 № 615

№ 
п/п

Об’єкт надрокористування

Початкова  
ціна продажу 

дозволу, 
тис. грн.

Назва об’єкта  
користування

Вид корисної 
копалини

Вид користуван-
ня надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6

1 ділянка Половлів-
ська

геологічне ви-
вчення піски

Володимирецький 
р-н,  

Рівненська обл.

7,321

2 Оліївська ділянка геологічне ви-
вчення суглинки Зборівський р-н,  

Тернопільська обл. 5,040

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних до-
зволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Дер-
жавною службою геології та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, 
кім. 325.

Останній день подання заявок 4 листопада 2019 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61:
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 

року народження, відповідно до cт.ст. 134, 135, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання на 14 год. 00 хв. 15 жов-
тня 2019 року до Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 401, головуючий  суддя Навроцький В. А., конт. 
тел. (0382) 65-74-43) для проведення судового засідання у 
кримінальному провадженні № 22015240000000043 про об-
винувачення Сарафанюка Валерія Євгеновича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Бакулін Євген Миколайович, 26.09.1956 р.н., місце реє-

страції (проживання): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, 
кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни Вам як підозрюваному у кримінальному провадженні  
№ 42018000000000585 від 14.03.2018 за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28,  
ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28,  
ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст.209 КК України, необхідно з’явитися 04.10.2019 
о 16 годині 00 хвилин до старшого групи прокурорів у кри-
мінальному провадженні Кулика К. Г. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної 
прокуратури України, для виконання слідчих (розшукових) 
та процесуальних дій у ході здійснення спеціального досу-
дового розслідування.

Адмінколегією Київського ОТВ АМКУ 08.08.2019 прийня-
то Рішення № 60/49-р/к у справі №37/60/40-рп/к.19, яким 
дії ТОВ «ТРАНСПРОМСЕРВІС» (30535707) визнано пору-
шенням законодавства про захист економічної конкурен-
ції, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді неподання інформації терито-
ріальному відділенню АМКУ у встановлений головою Від-
ділення строк.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ: за посиланням 

http://www. amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12014120000000196 (номер прова-
дження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвинувачення Сича Івана Олексійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович ви-
кликає обвинуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина Украї-
ни, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без визначено-
го місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, 
Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Радянська, 18-А, у судове засідання, яке ви-
значено судом та призначено до судового розгляду на таку дату: 10 жовтня 2019 ро-
ку о 14 год. 00 хв. та відбудеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне,  
вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №5.

Суддя Є. І. Сидорук

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

ла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, 
вулиця Заводська, будинок № 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 
ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 16.10.2019 року об 11.00 год. 
у приміщенні № 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 ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Cуддя О. О. Волчек

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання забезпечення прав 

та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
розвитку та підтримки сімейних форм 

виховання дітей
З метою забезпечення права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, на особливий захист та допомогу держави, розвитку та підтримки сімейних 
форм виховання дітей ПОСТАНОВЛяю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити до 1 грудня 2019 року подання на розгляд Президентові України пропо-

зицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань 
міждержавного усиновлення разом із законопроектом про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до цієї Конвенції;

2) розробити в шестимісячний строк з урахуванням положень Європейської конвенції 
про здійснення прав дітей законопроект, спрямований на забезпечення скорочення проце-
суальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опі-
ки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбав-
лення їх батьківських прав, та внести відповідний законопроект в установленому порядку 
на розгляд Верховної Ради України;

3) розробити та затвердити у шестимісячний строк план дій щодо створення розвиненої 
системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, поширення практики патронату та наставництва;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо:
а) збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, ді-

тей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях;

б) визначення у тримісячний строк порядку забезпечення житлових приміщень, які на-
даються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побуто-
вою технікою та іншими предметами тривалого вжитку;

в) удосконалення порядку провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забез-
печення реалізації особою, в сім’ї якої виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена бать-
ківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини;

г) запровадження ефективних механізмів отримання достовірної та актуальної інфор-
мації про дотримання прав усиновлених дітей, у тому числі дітей, які проживають за межа-
ми України, дієвого реагування на виявлені факти порушення прав таких дітей;

ґ) забезпечення першочергового зарахування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного 
типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей до додержавних та комунальних закла-
дів дошкільної освіти за місцем проживання сім’ї;

д) унормування порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, спільно з батьками-вихователями та прийомними 
батьками і їхніми власними дітьми, передбачивши механізм компенсації витрат на оздо-
ровлення та відпочинок дітей, здійснених батьками-вихователями та прийомними батька-
ми за власний рахунок;

5) щоквартально інформувати про стан виконання цього Указу.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого 
самоврядування відповідно до компетенції:

1) уживати в установленому порядку вичерпних заходів щодо:
а) своєчасного виявлення та обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, надання у визначений законодавством строк таким дітям статусу дитини-сироти, ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, а також влаштування таких дітей насамперед 
до сімейних форм виховання;

б) активізації та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, здійснення належного соціального супроводу сімей, у яких ви-
ховуються такі діти;

в) неухильного додержання встановлених законодавством вимог щодо захисту майно-
вих та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому чис-
лі щодо взяття таких дітей в установленому порядку на облік громадян, які потребують по-
ліпшення житлових умов, соціальний квартирний облік;

г) сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, 
а також усиновлених дітей до державних та комунальних закладів дошкільної освіти за міс-
цем проживання такої сім’ї;

ґ) забезпечення фінансування підготовки, перепідготовки опікунів, піклувальників, при-
йомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів;

д) забезпечення відповідно до реальних потреб необхідної кількості соціальних праців-
ників, інших фахівців, які надають соціальні послуги для здійснення соціального супроводу 
сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

е) приведення штатної чисельності служб у справах дітей відповідно до нормативів, 
установлених законодавством, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах;

2) забезпечити в установленому порядку проведення до 1 січня 2020 року перевірки 
умов утримання, проживання, навчання, виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, у школах-інтернатах, дитячих будинках, будинках дитини, дитячих бу-
динках-інтернатах, притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 
інших закладах інституційного догляду і виховання дітей та у разі виявлення фактів пору-
шення законодавства вжити невідкладних заходів реагування щодо відновлення прав дітей.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м .Київ
30 вересня 2019 року
№721/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Цілі сталого розвитку України  
на період до 2030 року

З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку еко-
номіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та 
якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина ПОСТАНОВЛяю:

1. Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, ви-
кладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», забезпечувати до-
тримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року:

1) подолання бідності;

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і 
сприяння сталому розвитку сільського господарства;

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у 
будь-якому віці;

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можли-
вості навчання впродовж усього життя для всіх;

5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та 
дівчат;

6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та саніта-
рією;

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енер-
гії для всіх;

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалі-
зації та інноваціям;

10) скорочення нерівності;
11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, 

інших населених пунктів;
12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в 

інтересах сталого розвитку;
15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному викорис-

танню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і по-
вернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати  
біорізноманіття;

16) сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого 
розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, під-
звітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального парт-
нерства в інтересах сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблен-
ня проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів 
з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного ви-
мірів сталого розвитку України.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
1) проведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представни-

ків громадських об’єднань аналізу прогнозних і програмних документів з урахуван-
ням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами тако-
го аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення;

2) упровадження дієвої системи моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку 
України на період до 2030 року та оприлюднення його результатів щороку до 1 бе-
резня року, який настає за звітним.

3. Рекомендувати Національній академії наук України, Національній академії 
аграрних наук України, Національній академії медичних наук України, Національній 
академії педагогічних наук України, Національній академії правових наук України, На-
ціональній академії мистецтв України враховувати Цілі сталого розвитку України на 
період до 2030 року під час визначення напрямів наукових досліджень.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
30 вересня 2019 року
№722/2019
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Вінницька +8 +13 +19 +24 Київ +10 +12  +20 +22
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Світ і несамотність Юлії Косинської
Оксана ГОЛОВКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПОЕТИЧНА ПРЕЗЕНТА-
ЦІЯ. Мандрувати і творити тре-
ба будь-якої пори року, а от зі-
брати друзів на презентацію де-
бютної поетичної збірки вар-
то одного з перших дощовитих 
осінніх вечорів, щоб кожен до-
рогою міг поговорити із дощем 
про своє, зібрати його коштов-
ні диво-перла… А потім можна 
й думками поділитися.

Днями в актовій залі Націо-
нального музею літератури Укра-
їни відбулася презентація книж-
ки віршів київської журналістки, 
поетки, мандрівниці Юлії Косин-
ської «На самоті зі світом».

Для авторки поетичний світ 
— то мандрівка краєм справ-
джених і несправджених надій, 
душевних сумнівів, несподіва-
них ліричних зустрічей. Це і по-
дорож до світу осінніх роздумів 
та весняних сподівань, і діалоги 
з дощем на околицях снів, і про-
мовисте мовчання з морем... 
Це світ, в якому осінь пише лис-
ти, серпень пригощає вином, а 
весна замовляє в кав’ярні пор-
цію щастя. А також тиша, в якій 
народжується ніжність і про-
мовляє самота. однак самота, 
наголошує Юлія, не в значен-
ні самотність, а лише як благо-
словенна нагода віднайти доро-
гу до себе.

вірші до першої збірки автор-
ка писала на кількох континен-
тах, де бувала у мандрах, про-
те найбільш надихаючим був її 

власний материк — рідне се-
ло на Полтавщині, батьківська 
хата, мамині квіти, груші-яблу-
ка-меди. Зрештою саме звідси 
й почалася історія, яка логічно 
продовжилася. одного вечора 
шістнадцятирічна дівчина на-
писала шкільний твір про рідну 
мову у віршованій формі. Йо-
го надрукувала районна газе-
та, а згодом з чиєїсь легкої руки 
і всеукраїнська «Сільські вісті». 
відтоді вірш зажив самостійно, 
увійшов до кількох посібників 
для молодших школярів, його 
покладено на музику. Та голо-
вне — він визначив Юлину до-
рогу на факультет журналісти-
ки Шевченкового університету.

Усі ми, хто навчався у цій аль-
ма-матер, пов’язані роботою у 
різних виданнях, добре знайо-
мі з журналістським доробком 
Юлії Косинської, звісно, здога-
дувалися, що багата епітетами 
проза нагадує поезію. Залюбки 
читали її мандрівні замальовки, 
написані в співавторстві з оле-
гом Круком, та розмови з ціка-
вими особистостями. Зрештою 
лише завдяки соцмережам, 
у яких поетичні рядки почали 
з’являтися дедалі частіше, вирі-
шили тиснути на авторку, щоб 
не приховувала ще одну грань 
свого таланту.

«Коли це твоя перша пое-
тична збірка — то відчуття та-

ке, ніби злітаєш у космос. Або 
вперше стрибаєш вниз із па-
рашутом. Я хвилювалася, так. 
Але коли зайшла до зали му-
зею, де мала відбутися презен-
тація збірки поезій «На самоті зі 
світом», і потрапила в ауру ви-
ставки до 250-ліття від дня на-
родження Івана Котляревсько-
го, відчула: все буде добре!» — 
поділилася першими емоціями 
поетеса.

Добрим посібником усім, хто 
хоче мандрувати не виходячи з 
квартири, назвав Юлину збірку 
київський поет Павло Щириця, 
який модерував презентацію. А 
світ ця книжка побачила у ви-
давництві «Ярославів вал».

Чупахівці відзначили день селища  
із конкурсом дерунів

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! Із численни-
ми цікавими й захопливи-
ми дійствами пройшло свя-
то — День селища Чупахівка 
охтирського району на Сум-
щині, яке місцеві жителі вже 
вдруге відзначили у скла-
ді об’єднаної територіальної 
громади.

На вогник-запрошення за-
вітали сільчани із сусідніх 
Грінченкового, Лантратів-
ки, оленинського та інших, 
аби зустрітися, поспілкува-
тися у дружньому колі. Між 
тим і посмакувати кулешем, 
варениками, місцевими ка-
расями, на честь яких уліт-
ку тут проводять свято. Бу-
ло чимало й інших страв, ви-
готовлених із власноруч ви-
рощеної та виробленої про-
дукції. Родзинкою свята ста-
ла участь у конкурсі місце-
вих майстринь на найсмач-

ніші деруни, який тут органі-
зували вперше.

Усі вироби одержали на-
лежну оцінку журі, а перші 
грошові премії від селищно-
го голови олександра Куже-
ля дісталися майстриням де-
рунової справи Раїсі Завго-
родній і Тетяні Юзефів, які 
представляли Чупахівку й аг-
рофірму «Піонер». Та й ін-
ші учасники не залишилися 
без грошового заохочення, 
яке становило від 200 до 1500 
гривень.

вони приготували деруни, 
приправлені грибним соусом, 
аджикою, сметаною, з різ-
ними начинками — грибами, 
м’ясом, червоним буряком, 
бужениною тощо.

Для селян влаштували різ-
номанітні виставки, розваги, 
провели спортивні змаган-
ня, а чудовий майже двого-
динний концерт подарували 
студенти Сумського вищого 
училища мистецтв і культури  

ім. Д.С. Бортнянського (ди-
ректор заслужений працівник 
культури України Надія Гринь). 
Зокрема Народний ансамбль 
народного танцю «Молодість» 
(керівник заслужений праців-
ник культури України володи-
мир Євтушенко) — лауреат і 

призер численних всеукраїн-
ських та міжнародних конкур-
сів і фестивалів. 

Як наголосив олександр 
Кужель, такі свята згуртову-
ють громаду, додають їй сил 
і впевненості в успішному за-
втрашньому дні.

Сучасні лицарі 
оживили епоху 
Другетів

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЯСКРАВІ СТОРІНКИ. Багатьом в Україні відомий Міжнародний 
фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Його щоліта 
проводять у палаці-фортеці Сент-Міклош, що в селі Чинадієве Му-
качівського району.

організатори з клубу історичної реконструкції «орден Свято-
го Миколая» запропонували подихати епохою середньовіччя, вла-
штувавши під стінами Ужгородського замку свято «Срібний Татош: 
епоха Другетів».

Династія італійських графів протягом кількох сотень років пра-
вила Ужгородським замком, залишивши помітний слід в його істо-
рії. Тож віддаючи їм належне, сучасні лицарі у відтворених до дета-
лей обладунках змагалися в мистецтві боїв. Глядачі спостерігали 
за запеклими поєдинками, вивчали пересувні польові фортифика-
ційні укріплення тощо. У цьому 
їм допомагав колектив зі Льво-
ва «Княжа забава». Музика тих 
часів звучала у відтворенні гос-
тей із Білорусі — гурту «Літа Та-
лер».

окрім танцювального, дія-
ли майстер-класи з гончарства, 
можна було пограти в такий со-
бі середньовічний дартс. А на 
окремому майданчику «Тато-
шик» діти могли змагатися у лицарських поєдинках, використову-
ючи «м’які» мечі. охочі стріляли з лука, їм дозволяли приміряти то-
гочасні костюми.

Центром уваги на цьому заході були лицарські ристалища, де 
воїни в обладунках з’ясовували, хто з них сильніший. озброєні во-
ни були мечами, сокирами, алебардами, шестоперами. Ці поєдин-
ки давали змогу перенестися в епоху хоробрих і безкомпромісних 
воїнів, готових битися до останнього. Учасниками цих поєдинків 
стали і переможці та призери «Битви націй» — чемпіонату світу з 
майстерності середньовічного бою.

На завершення відбувся нещадний бій у рові-замку, в якому зі-
йшлися військо графів Другетів і повсталі дворяни й селяни Ужан-
ського комітату. У супротивників летіли вогняні стріли, лунали по-
стріли гармат. Епоха Другетів під стінами та в самому замку ожила 
на мить у всій її неповторності.
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Духовна  
присутність  
автора «Енеїди» 
додає сил

Ох і смачні ж чупахівські деруни!

Поєдинки давали 
змогу перенестися  
в епоху хоробрих  
і безкомпромісних 
воїнів.

Танцює «Молодість»
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