
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

середа, 9 ЖОВТня 2019 РОКУ  №193 (6556)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 8 жовтня 2019 року
USD 2486.7568 EUR 2733.6918 RUB 3.8361 / AU 373548.17 AG 4377.94 PT 217093.87 PD 413050.30

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
«На сьогодні я не бачу 

зацікавленості Росії  
в зустрічі  

у нормандському 
форматі. 

Наразі зустріч 
відкладається далі  

й далі».

Вітчизняний ОПК 
задніх не пасе

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Шість новітніх розробок вітчизняного 
оборонно-промислового комплексу представляє ДК «Укроборон-
пром» на щорічній і найбільшій у країні виставці «Зброя та безпе-
ка». Вона відкрилася вчора в столичному Міжнародному вистав-
ковому центрі.

«36 підприємств-учасників державного концерну «Укроборон-
пром» представляють на міжнародному форумі широкий спектр 
продукції військового і подвійного призначення. Загалом концерн 
представив 135 експонатів, серед яких 13 натурних зразків велико-
габаритної військової техніки», — цитує УНІАН повідомлення прес-
служби ДК. Йдеться зокрема про ракетний комплекс «Нептун» у 
складі трьох одиниць — уніфікованої пускової машини, транспорт-
но-заряджувальної машини й пересувного командного пункту, 
а також про універсальну керовану ракету РК-10 і тренажерний 
комплекс індивідуальної підготовки навідників легкого переносно-
го ракетного комплексу «Корсар»; інфрачервону головку самона-
ведення, оптико-прицільну станцію ОПСН-І; радіолокаційну стан-
цію 90К6Е (остання працює в режимі 3D-локатора).

Виставка триватиме до 11 жовтня.

120 млн євро
становитиме нова програма 

фінансування малого й середнього 
бізнесу в Україні, ініційована ЄБРР і ЄС

Міністр закордонних справ про мету виснаження 
України й чергове введення в оману цивілізованого 
світу 

3 4
ДОКУМЕНТИ

Майбутній очільник 
європейської 
дипломатії Жозеп 
Боррель: Росія — 
ворог ЄС

ГЕОПОЛІТИКА

Указ Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо створення умов для переходу громадян і проїзду 
автотранспорту через річку Сіверський Донець  
у Станично-Луганському районі Луганської області  
та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду»
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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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Громадянське 
суспільство: 
активні  
стають ще 
активнішими 
ДОСЛІДЖЕННЯ. Загалом ставлення  
в країні до таких груп 
людей позитивне,  
але є певні нюанси



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

MR. RENGARAJAN RENGASAMY S/o R ENG A SAM Y RESIDENT OF 79A ADI VARAMITTARI ROAD. PALANI 
TALUK, DINDIGUL TAMIL NADU 624601, PRESENT ADDRESS P.O. BOX 213208, DUBAI, UAE, AND MISS. HANNA 
KIIENKO D/o ANATOLII KІIENKO RESIDENT OF AVRORA ST. 13/8, ALMAZNA, LUHANSK REGION UKRAINE, 
PRESENT ADDRESS P.O. BOX 97555, DUBAI, UAE. MR. RENGARAJAN RENGASAMY INDIAN NATIONAL AND  
MS. HANNA KIIENKO UKRAINIAN NATIONAL PRESENTLY RESIDING IN THE UAE HAVE GIVEN NOTICE OF 
INTENDED MARRIAGE BETWEEN THEM UNDERTHE FOREIGN MARRIAGES ACT, 1969. IF ANY ONE HAS ANY 
OBJECTION TO THE PROPOSED MARRIAGE HE/SHE SHOULD FILE THE SAME WITH THE UNDERSIGNED 
ACCORDING TO THE PROCEDURE LAID DOWN UNDER THE ACT/RULES WITHIN THIRTY DAYS FROM THE DATE 
OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.  

(Jitender Singh Negi) Marriage Officer & Consul (Consular) Consulate General of India P.O. BOX: 737, DUBAI (U.A.E) 
FAX NO. 009714*3970453 Email: consl.dubai@mea.gov.in, cons3.dubaі.gov.in Homepage: www.cgtdubai.org

Пан Ренгараджан Ренгасамі, син Ренгасамі, резидент: 79А Адіварам Іттарі роуд, Палані Талук, Діндігул 
Таміл Наду 624601, дійсна адреса: поштова скринька 213208, Дубай, ОАЕ, та пані Ганна Кієнко, дочка Ана-
толія Кієнка, резидента: Аврора вул. Алмазна, 13/8, Луганська область, Україна, дійсна адреса: поштова 
скринька 97555, Дубай, ОАЕ. 

Пан Ренгараджан Ренгасамі, індійської національності, та пані Ганна Кієнко, української національності, 
мешкають в ОАЕ та сповістили про свій намір одружитись згідно із Законом про шлюб з іноземними гро-
мадянами від 1969 року. Якщо хтось має заперечення щодо вказаного шлюбу, він чи вона повинен(-на) на-
дати такий самий документ з підписом відповідно до процедури, встановленої актом/правилами в межах 
30 днів з дати публікації цього повідомлення. 

Джітендер Сінгх Неджід, Реєстратор шлюбів та консул, Генеральне консульство Індії, поштова скринь-
ка 737, Дубай (ОАЕ), факс №009714-3970453, еmail: consl.dubai@mea.gov.in,  cons3.dubaі.gov.in, homepage: 
www.cgidubai.org

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/8734/19 за обвинуваченням Оніп-

ко Наталії Вікторівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Оніпко Наталію Вікторівну у підготовче су-

дове засідання, яке відбудеться 16.10.2019 о 10 год. 15 хв. в залі Марківського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, смт Марківка, пл. Соборна, буд.31.

Справа розглядається головуючою суддею Рукас О. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 за обвинуваченням Крисі-

на Віктора Валерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче 

судове засідання, яке відбудеться 17 жовтня 2019 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скор-

бенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підго-

товче судове засідання, яке відбудеться 21 жовтня 2019 року о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Боярчук О. Б.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Боярчук Оксану Борисівну на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 170-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Буглака Ю. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Буглака Юрія Олександровича на посаду члена Центральної вибор-
чої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 171-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Гатаулліної О. А.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Гатаулліну Олену Аухатівну на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 172-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Гевка А. Є.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Гевка Андрія Євгеновича на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 173-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Глущенко В. А.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Глущенко Вікторію Анатоліївну на посаду члена Центральної вибор-
чої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 174-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Греня В. В.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Греня Віталія Вячеславовича на посаду члена Центральної виборчої 
комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 175-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Діденка О. М.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Діденка Олега Миколайовича на посаду члена Центральної виборчої 
комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 176-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Дубовика С. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Дубовика Сергія Олеговича на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 177-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Євстігнєєва А. С.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Євстігнєєва Андрія Сергійовича на посаду члена Центральної вибор-
чої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 178-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Єфремової І. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Єфремову Ірину Олексіївну на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 179-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Кармази О. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Кармазу Олександру Олександрівну на посаду члена Центральної ви-
борчої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 180-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Любченка П. М.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Любченка Павла Миколайовича на посаду члена Центральної вибор-
чої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 181-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Мірошниченка Ю. Р.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Мірошниченка Юрія Романовича на посаду члена Центральної вибор-
чої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 182-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Перепелюка В. Г.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Перепелюка Володимира Григоровича на посаду члена Центральної 
виборчої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 183-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Плукаря В. В.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Плукаря Віталія Володимировича на посаду члена Центральної ви-
борчої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 184-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Постівого С. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Постівого Сергія Олександровича на посаду члена Центральної ви-
борчої комісії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 185-IX

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ

Про призначення Фрицького Ю. О.  
на посаду члена Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна 
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Призначити Фрицького Юрія Олеговича на посаду члена Центральної виборчої ко-
місії.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ 
4 жовтня 2019 року 
№ 186-IX

Президент України 
звільнив:
ВОРОБЙОВА Олександра Степановича — з посади голови Генічеської районної 

державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України;

призначив:
ОНИЩЕНКА Андрія Ігоровича — головою Генічеської районної державної адміні-

страції Херсонської області.

КАДРОВІ ПиТАННЯ
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оголошення

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

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (група витривалості);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (група метань);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (група спринтерського та бар’єрного бігу);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (група стрибків);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі скелелазіння;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків на батуті;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі стрільби з лука;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з сучасного п’ятиборства;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тенісу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тенісу настільного (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тенісу настільного (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з триатлону;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тхеквондо (ВТФ);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з фехтування;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з футболу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з хокею на траві (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з хокею на траві (жінки).

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки наці-
ональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, 
План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на по-
саду головного тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб.610. 
Телефон для довідок: 287-35-76.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з бадмінтону;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з баскетболу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з баскетболу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з баскетболу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боксу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби вільної (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби вільної (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби греко-римської;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з важкої атлетики (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з важкої атлетики (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з велосипедного спорту (маунтенбайк);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування на байдарках і каное;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з водного поло (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу пляжного;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гандболу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гандболу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гімнастики спортивної;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з карате.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки наці-
ональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, 
План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на по-
саду головного тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 610. 
Телефон для довідок: 287-35-76.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з бадмінтону;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з баскетболу;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боксу;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з боротьби вільної;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби греко-римської;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з важкої атлетики;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з велосипедного спорту;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з вітрильного спорту;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з водного поло;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з волейболу та волейболу пляжного;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з гандболу;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гімнастики спортивної;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гімнастики художньої;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з сучасного п’ятиборства;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з тенісу;
– державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з фехтування;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з хокею на траві;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з неолімпійських видів спорту;
– державний тренер штатної команди національних збірних команд 

України з неолімпійських видів спорту.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної 

культури і спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відпо-
відного виду спорту в Україні (для претендентів на посаду державного 
тренера) приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 610. Телефон для 
довідок: 287-35-76.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з джиу-джитсу.
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з кікбоксингу WAKO;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з пауерліфтингу (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з пауерліфтингу (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з підводного спорту;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі спортивної акробатики;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з сумо;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з таїландського боксу Муей Тай;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з шахів (чоловіки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з шахів (жінки);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з футзалу;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон».

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповід-

ної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки національної збірної команди України з 
виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до 
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на посаду головного тренера) приймають-
ся протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 610. 
Телефон для довідок: 287-35-76.

Державне підприємство «Жулянський машинобу-
дівний завод «ВІЗАР» має намір передати в оренду 
державне нерухоме майно (нежитлове приміщення) 
на першому поверсі виробничого корпусу  № 101 за 
адресою: вул. Ломоносова,1, м. Вишневе Києво-Свя-
тошинського  району Київської області. 

Загальна площа: 115,5 м2.
Цільове використання: ремонт вогнепальної зброї 

невійськового призначення, виробництво боєприпа-
сів до вогнепальної зброї невійськового призначення

Термін оренди: 35 місяців
Вартість об’єкта оренди: 292 900,00 грн. без ПДВ
Орендна плата за перший місяць: 6 801,77 грн. без 

ПДВ (коригується на індекс інфляції  за наступний 
місяць).

 Балансоутримувач: Державне підприємство «Жу-
лянський машинобудівний завод  «ВІЗАР»  вул. Ло-
моносова,1, м. Вишневе Києво-Святошинського  ра-
йону Київської області.

Орган управління майном: Державний концерн 
«Укроборонпром».

Термін  прийняття заяв: протягом 10 робочих днів 
після розміщення оголошення. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 
Ломоносова,1, м. Вишневе Києво-Святошинського  
району Київської області. 

Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фонами (04598) 5-09-17, 5-29-33.

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача гр. Сміщенко Тетяну Віталіїв-
ну по цивільній справі № 368/16/19 за позовом СТОВ 
«КОЛОС» до Ковриги Ольги Вікторівни, Ружансько-
го Віктора Антоновича, Стешенко Любові Миколаїв-
ни, Кириленка Віталія Валерійовича, Фартудтінового 
Віктора Мафуряновича, Коробенка Петра Павловича, 
Блажчук Ірини Віталіївни, Ілляша Володимира Віта-
лійовича, Полторакової Галини Петрівни, Сміщенко 
Тетяни Віталіївни, Микитянського Олександра Арту-
ровича, Авраменко Ірини Миколаївни, Іваненко Лю-
бові Павлівни, Клепки Андрія Михайловича, ТОВ Аг-
роКомплекс «УЗИН ПЛЮС», Державного реєстрато-
ра Мироненко Юлії Юріївни про визнання правочинів 
недійсними, скасування рішень та записів, для роз-
гляду даної справи по суті. Фактичне місце прожи-
вання не відоме.

Судове засідання відбудеться 22 жовтня 2019 ро-
ку о 10 год. 00 хв. в м. Кагарлик в приміщенні Кагар-
лицького районного суду Київської області, що зна-
ходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, 
вул. Володимира Великого-3, головуючий по справі 
суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Сміщенко Тетяни Ві-
таліївни в судове засідання, справа буде розглянута 
в її відсутність.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL18N012318
Короткий опис активів в лотах Права вимоги за кредитним дого-

вором,  укладеним з ЮО, майнові 
права на нерухомість та земельні 
ділянки, земельна ділянка

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)

25.10.2019 року

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
44837-asset-sell-id-220864

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Школяренко Сергій Анатолійович, 01.07.1973 р.н., заре-

єстрований за адресою: м. Брянка Луганської області, вул. 
Молодогвардійська, 74, кв. 2 - на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 
КПК України Вам необхідно з’явитись 15.10.2019, 16.10.2019 
та 17.10.2019 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого Си-
нявського М. А., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у 
слідчих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 
КПК України — ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22019240000000011 від 10.04.2019, в якому 
Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності 

полісів ОСЦПВ в кількості 22 (двадцять два) 

шт.: АО1749776, АО0400836, АО3284174, 

АО3284175, АО0643819, АО0657685, 

АО0657686, АО0319305, АО0306956, 

АО1758746, АО1758750-1758754, 

АО1758747-1758749, АО1308961, 

АО1758733, АО1758734, АМ8078239. 

Вважати їх недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності 
на житло, яке знаходиться за адресою: 
м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд.17, 

кв.169, видане Комунальним підприємством 
«Управління житлового господарства» 

Оболонського району м.Києва 05.07.2005 р., 
розпорядження №2888, на ім’я Шибіко 

Раїси Василівни, Завертаного Петра 
Никифоровича, Завертаної Юлії 

Петрівни, дата проведення реєстрації 
в Бюро — 11.07.2005 р.,

вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
«Комплекс» (далі за текстом — Товариство), код ЄДРПОУ 40179895, 
повідомляє про прийняття Загальними зборами Учасників Товариства 
рішення про подання до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заяви про виключення 
інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових 
установ. Підстава — Протокол Загальних зборів Учасників Товариства 
№23/09/19 від 23 вересня 2019 р.

Повістка про виклик у кримінальному провадженні,
внесеному в ЄРДР за № 12017160500001667, за обвинуваченням Бойка П. С., 
який народився 23.01.1995 року, в скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України. Потерпілий Бабаєв Кирило 
Олександрович, 10.08.1992 року народження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Бреуса, 26, кв. 262, викликається в судове засідання, яке 
призначено на 16.10.2019 року о 17 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,  
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як потерпілий.

Cуддя Іванов В. В.

Вважати недійсним 

судновий білет на судно  

«Южанка» ДНП-1034-К 

на ім’я Шушара 

Віталій Вікторович 

в зв’язку з втратою.

Посвідчення судноводія 

маломірного судна на ім’я 

Журавльов Ігор Володимирович, 

номер посвідчення 00746/01, 

видане Київським управлінням 

УкрТрансБезпеки в м. Києві, 

вважати втраченим.
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напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +14 +19 Черкаська +4 +9 +16 +21

Житомирська +4 +9 +11 +16 Кіровоградська +6 +11 +16 +21
Чернігівська +3 +8 +12 +17 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +2 +7 +13 +18 Дніпропетровська +3 +8 +15 +20
Закарпатська +5 +10 +13 +18 Одеська +9 +14 +19 +24
Рівненська +4 +9 +11 +16 Миколаївська +7 +12 +18 +23
Львівська +5 +10 +12 +17 Херсонська +4 +9 +15 +20
Іва -Франківська +5 +10 +12 +17 Запорізька +2 +7 +14 +19
Волинська +4 +9 +11 +16 Харківська +3 +8 +13 +18
Хмельницька +5 +10 +12 +17 Донецька +2 +7 +13 +18
Чернівецька +5 +10 +13 +18 Луганська +1 +6 +13 +18
Тернопільська +5 +10 +12 +17 Крим +6 +11 +16 +21
Вінницька +5 +10 +15 +20 Київ +7 +9  +16 +18

Укргiдрометцентр

У чорнобривцевій Золотоноші — свято
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. Цьо-
го разу традиційний День міс-
та Золотоноша (йому випо-
внилося 443 роки) поєднався 
з двома фестивалями — па-
тріотичної пісні та чорнобрив-
ців. отож почавшись з урочис-
тої ходи, свято вилилося у фе-
єрверк яскравих заходів, узя-
ти участь у яких поспішало ці-
ле місто. 

Звичайно, в центрі уваги 
організаторів були золотоніс-
ці, які до дня народження міс-
та причепурили подвір’я та 
оселі, а самі вдяглися у виши-
ванки. Святкового настрою 
додали квіти, які тут не тільки 
люблять, а старанно вирощу-
ють. А відзначили пам’ятними 
подарунками багатодітну ро-
дину олега та Наталії Горя-
ченків, золоту пару Анато-
лія та Ніну Савенків, молодят 
олександра й Аліну Моска-
ленків, грошовими сертифіка-
тами — найкращого господа-
ря приватного сектору олек-
сандра воробйова, хазяйно-
витих мешканців багатопо-
верхівки №247-а на вул. Шев-
ченка.

Дефіле у вишиванках, «ка-
раоке на фонтані», майстер-
класи від працівників Будинку 
дитячої та юнацької творчос-
ті, частування пирогом, до ви-
пікання якого долучилися відо-
мі в Золотоноші люди, зокре-
ма Герой України Микола ва-
сильченко, народний депутат 
олександр Скічко, представ-
ник дружньої Іспанії Францис-
ко Гонсалес, міський голова 

віталій войцехівський, — усе 
це, як і виставки майстринь Го 
«Мистецький дім», фотокон-
курс «Чорнобривцева Золото-
ноша» зробило свято особли-
вим, незабутнім. А барвисте 
змагання танцівників і зовсім 
вибило аргументи в песиміс-
тів — усе було так креативно 
й органічно, як може бути тіль-
ки у місті, багатому на талано-
витих, веселих і кмітливих лю-
дей.

У Золотоноші вміють про-
дуктивно працювати, але й 
відпочивають цікаво, з розма-
хом. відчувається, що тут пра-
вить бал чуття великої міської 
родини.

У Спадщанському 
лісі відкрили Парк 
радянського періоду

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. відтепер, аби відчути і побачити бодай частинку неда-
лекого минулого, не потрібно поспішати до кінотеатру чи бібліоте-
ки. Досить завітати до Спадщанського лісу поблизу міста Путивль 
на Сумщині, де щойно відкрили перший в Україні музей просто не-
ба «Парк радянського періоду».

Тут представлено скульптури керівників і політичних діячів ко-
лишнього СРСР, пропагандистську монументальна скульптуру, 
яку використовувала в масштабній ідеологічній роботі КПРС. 

До музею експонати потрапили різними шляхами: більшу части-
ну передали під час декомунізації упродовж кількох останніх років, 
а деякі подарували колекціонери. До слова, більшість робіт довело-
ся реставрувати чи відновлювати, оскільки перебували вони у жа-
люгідному стані. Нині для огляду виставлено 46 скульп тур, але чи-
мало ще чекають свого часу в запасниках.

Квітуча Луганщина  
в цілісних кордонах

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

КОНКУРС. Під час всеукраїнського конкурсу з флористики 
та фітодизайну команда Луганщини зуміла показати, що мрія 
тутешніх жителів — відновлення цілісності регіону. Юні фло-
ристи створили з осінніх квітів килим, що відтворює кордони 
області, якими вони були до буремних подій 2014 року. Так під-
літки висловили впевненість у тому, що край відродиться і роз-
квітне кольорами єдності всієї України.

Як повідомляє департамент освіти і науки Луганської оДА, 
на конкурс «осінній розмай» до Києва з’їхалися одинадцять 
команд з різних областей України. За результатами роботи 
журі колектив вихованців гуртка «Флористика та живопис» 
Луганського обласного центру еколого-натуралістичної твор-
чості учнівської молоді посів ІІІ місце.
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Дефіле у вишиванках нікого не залишило байдужим

Пекарі в Золотоноші авторитетні

Мати заповіла синові видати книжку
Олег ЧЕБАН,  

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У мальовничо-
му селі Леухи в Іллінецькому 
районі на вінниччині відбула-
ся презентація книжки місце-
вої жительки оляни одарчен-
ко, яка заповіла синові Гри-
горію опублікувати написане 
нею понад десять років тому. 
Книжка вийшла в авторській 

редакції, і жвавою колорит-
ною українською розмовною 
мовою розповідає про зви-
чаї й традиції людей, які тво-
рили історію села. Цікаво, що 
перша своєрідна презентація 
книжки «Леухи в моєму житті» 
відбулася у Москві. Уродже-
нець Леухів з російським пас-
портом і українською душею 
Юрій одарченко у вишиван-
ці з книжкою зробив селфі на 

центральному майдані росій-
ської столиці, підкреслюючи, 
що українець. На презентацію 
в рідне село він приїхав у тій 
самій вишитій сорочці. озна-
йомлення з книжкою відбуло-
ся у сільському будинку куль-
тури з повним аншлагом. Це 
вкотре підтверджує, що укра-
їнським селянам дуже важли-
ва історія рідних місць. вітали 
краян учасники  художньої са-

модіяльності, свято було зміс-
товним і цікавим. А наприкін-
ці зустрічі земляків пригоща-
ли стравами за рецептами із 
книжки оляни одарченко.

Як зазначено на сайті обл-
держадміністрації, серію 
кни жок «Моя вінниччина» 
видають коштом обласного 
бюджету за підтримки міс-
цевих райдерж адміністрацій 
і рад.

Поцілунок Принца, або Оновлена  
«Білосніжка та семеро гномів»

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

РЕСТАРТ. Нинішнього 144 
сезону колектив Харківського 
Національного академічного 
театру опери і балету ім. Ми-
коли Лисенка порадував своїх 
шанувальників сюрпризом — 
оновленою версією фаворит-
ної вистави про Білосніжку та 
сімох гномів.

Уперше харків’яни побачи-
ли її 1975 року в хореогра-
фії Генріха Майорова на му-
зику польського композито-
ра Бориса Павловського. А 
нещодавно глядачі мали на-
году знову помилуватися ча-

рівним балетом, але вже де-
що в іншій інтерпретації. Улю-
блена кількома десятками по-
колінь казка братів Грімм за-
вдяки новоствореним оригі-
нальним та яскравим костю-
мам і декораціям, розробле-
ним відомим харківським ху-
дожником, членом Спілки ху-
дожників України володими-
ром Рябцевим, заграла но-
вими, інколи несподіваними 
барвами. До того ж майстри 
сучасної версії зуміли зберег-
ти і підсилити своїми творчи-
ми знахідками музику та хо-
реографію балету.

Співпереживаючи події на 
сцені, глядачі переймалися до-

лею чарівної Білосніжки, яку 
зла Мачуха вигнала з дому че-
рез її неземну красу. Поневі-
ряння в лісі, де героїня ледь 
не загинула і де їй на допомо-
гу прийшли звірята, яких во-
на підгодовувала; доброта се-
ми лісових мешканців-гномів, 
підступність Королеви-Мачу-
хи; чари отруйного яблука — 
всі ці події ні на мить не відпус-
кали від себе уваги глядачів. І 
лише коли у п’ятій картині піс-
ля поцілунку Принца Білосніж-
ка оживає, всі з полегшенням 
зітхають і радіють хвилинам, 
коли настає щасливий кінець і 
Принц прохає Білосніжку ста-
ти його дружиною.

Уся вистава пронизана со-
нячним промінням перемоги 
любові, дружби і добра над 
ненавистю і заздрістю, чим, 
напевне, найбільше всього і 
підкорює глядача.

Як розповіли в театрі, до 
постановки залучено 38 ар-
тистів балету і 4 склади со-
лістів. Працівники театру 
створювали декорації упро-
довж семи місяців. Загаль-
на площа цих декорацій, де і 
чарівний ліс, і казковий буди-
ночок гномів, і ошатні кімна-
ти замку, і, безперечно, зло-
вісне зачароване дзеркало 
Мачухи, сягає 1,2 тисячі ква-
дратних метрів.
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