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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК:
«Пріоритети  

для нас незмінні: 
озброєння  

й військова техніка,  
а також відновлення 

об’єктів критичної 
інфраструктури».

Україна зацікавлена  
в новій програмі з МВФ

ФІНАНСИ. Імовірність отримання Україною нової програми з Між-
народним валютним фондом цього року висока. Новий меморандум 
з МВФ міститиме всі вимоги, яких Україна не виконала в межах по-
передніх програм. «Меморандум з МВФ, безумовно, міститиме блок 
ПриватБанку та інших виведених з ринку банків», — ідеться в пові-
домленні пресслужби регулятора з посиланням на позицію першого 
заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.

В НБУ вказують, що регулятор порушував тему судів навколо 
банку на зустрічі із Президентом і Прем’єр-міністром, пояснюю-
чи, що рішення на користь колишніх власників створюють нега-
тивний інформаційний фон для роботи банку, повідомляє УНІАН.

За підсумками роботи місії МВФ в Україні з 13 по 26 вересня, 
обговорення нової трирічної програми розширеного фінансуван-
ня досі триває. У Нацбанку потенційний обсяг нової програми оці-
нюють у 5—10 мільярдів доларів, отримати два з яких імовірно 
вже до кінця 2019 року.

21,437 млрд дол.
становили на 1 жовтня міжнародні 

резерви України. У вересні вони 
скоротилися на 2,6% через значні 

обсяги погашень за державним боргом
РЕПОРТАЖ. У шахтарському містечку чекають відкриття 
КПВВ, але бояться наслідків розведення військ

Щит із дитячих картин 
для прифронтового 
Золотого

Міністр оборони про деталізацію окремих статей 
держбюджету оборонного спрямування 
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У ДзЕРкАлі сТАТИсТИкИ

Лауреат Літературної премії 
ЄС 2019 року письменниця 
Гаська Шиян: «Я дуже захотіла 
дати голос жінкам,  
чиї чоловіки воюють»

ЕксклЮзИВ 

Економіка 
України  
за січень — 
серпень  
2019 року
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Дмитро Андриянов на своїх картинах зображує мирне життя

Уряд робитиме все, щоб жодна родина  
не залишилася без тепла

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІ-
СТРІВ. Найближчим часом уряд не 
планує підвищувати тарифи для до-
могосподарств на опалення. «Єди-
не, що я можу точно сказати, що 

сьогодні жодних рішень з підвищен-
ня тарифів не ухвалювали, і уряд не 
планує найближчим часом робити 
щось подібне», — заявив Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук під час під-
сумкового брифінгу.

 «Опалювальний сезон у нас тра-
диційно стартує складно. Багато 

міст, підприємств, які надають насе-
ленню послуги, мають борги, судо-
ві справи, проблеми з інфраструкту-
рою, хтось не може отримати номі-
націю у Нафтогазу для закупівлі га-
зу. Ці питання ми обговорювали. Є 
низка складних питань, приміром, 
місто Сміла, яке нас знову «радує». 

Торік це була ціла історія, зокрема й 
з навколополітичними заявами та ді-
ями, зі зриванням пломб, перекри-
ванням, викопуванням труб, — на-
гадав Олексій Гончарук. — Цього-
річ ми хочемо не допустити такого, 
щоб не перетворювати буденну по-
дію — підготовку до опалювально-

го сезону — на політичне шоу. Тому 
було ухвалено рішення про створен-
ня робочої групи під головуванням 
Альони Бабак, яка має дати оцінку 
тому, що там відбувається, й за два-
три дні запропонувати уряду, 
як вийти з тієї непростої ситу-
ації, яка склалася».
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Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, 
Замуруєва Віталія Валентиновича, 11 січня 1975 року народження, уродженця міста Алчевська Луган-
ської області, який проживає в місті Луганську по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Коцюбин-
ського, буд. № 6, кв. № 65, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 жовтня 2019 року о 14 год. 
00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В.В. в підготовче судове засідання, оголошення вважаєть-

ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого.

Суддя Л. Базан 

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Кравцова Ігоря Євгеновича, 
07.08.1961 року народження, уродженця та жителя міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колиш-
ня назва — Красних командирів), будинок № 44 Донецької області, у судові засідання, які відбудуть-
ся 23 жовтня 2019 року о 14 год. 00 хв. та 04 листопада 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. у судові засідання, оголошення вважається належним по-

відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан 

12 квітня 2019 року померла 
ГЛАДИШЕВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, 
1970 р.н. Після її смерті відкри-
лася спадщина, нотаріусом за-
ведено спадкову справу.

Спадкоємцям померлої звер-
татись до нотаріуса за адресою: 
м. Харків, вул. Максиміліанів-
ська, 6; тел. (057) 7142790.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачені Романенко Олексій Борисович, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 
ст. 187 КК України, Іванюк Андрій Миколайович у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ст. 115 ч. 2, п.п. 6,12 КК України, відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 22 жовтня 2019 року о 15 
годині 40 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачені.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року народження, 
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 21 
жовтня 2019 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, 
уродженця та проживаючого за адресою: місто Алчевськ Луганської області, ву-
лиця Станіславського, буд. № 1, кв. № 84, у судові засідання, які відбудуться 24 
жовтня 2019 року о 10 год. 30 хв. та 06 листопада 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у судові засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Л. Базан

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 18 липня 2017 року прийнято до провадження обви-
нувальний акт, внесений до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 2201613000000331 відносно 
Сидоренко Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачена викликається Сидоренко Світлана Анатоліївна у судове засідання, яке відкладено на 21 
жовтня 2019 року о 15 годині 30 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, буд. 30,  
смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідомленою про дату, час та місце слухання справи.
Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Маршубі Ігорю Володимировичу, 12.10.1968 року народження, зареєстрованому за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Ладожська, буд. 127-А, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 11.10.2019 у період з 10.00 до 13.00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, б. 18, до слідчого Громова 
М. О. для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22018130000000306.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ
Державне підприємство «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381, адреса: 01032,  

м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27), повідомляє про скасування в порядку  
ст. ст. 248, 249 Цивільного кодексу України виданих підприємством довіреностей:

- Бойку Юрію Миколайовичу від 05.12.2018 №01/44-1126Д; від 05.12.2018 
№01/44-1127Д; від 05.12.2018 №01/44-1128Д; від 05.12.2018 №01/44-1132Д.

- Кудінову Євгену Володимировичу від 05.12.2018 №01/44-1122Д; від 
05.12.2018 №01/44-1123Д; від 05.12.2018 №01/44-1124Д; від 05.12.2018 №01/44-
1125Д.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Сидоренка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 ро-
ку народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, місто 
Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв.16, у судові засідання, які відбудуться 30 жовтня 2019 року о 09 год. 45 хв. та 09 груд-
ня 2019 року о 09 год. 45 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судові засідання, оголошення вважається належним повідомленням, 

а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.  

Суддя Т. Багрій

Втрачене свідоцтво 

про неповну середню освіту, 

видане СШ №210 м. Києва 

у 2008 році на ім’я 

Красюк Оксани Сергіївни, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому здійснюється 

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Боровський Сергій Іванович, 10.11.1957 року на-

родження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 23 жовтня 
2019 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

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

Суддя Т. В. Кускова

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:
GL3N011685, GL3N011688-
GL3N011691, GL3N011693, 
GL3N011695-GL3N011698 (10 лотів)

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 30.10.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
44953-asset-sell-id-221110

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) пулу активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL18N212320 Пул активів, до складу якого входять: права вимоги за кредитними договорами, що 
укладені з суб’єктами господарювання у кількості 36 договорів. Права вимоги за кредитними догово-
рами, що укладені з фізичними особами у кількості 4 договори. Майнові права, які випливають з век-
селів та договорів врахування векселів у кількості 3 договори. Дебіторська заборгованість та майно-
ві права за дебіторською заборгованістю 233 позиції. Майнові права за позиковими листами у кіль-
кості 2607 позицій. Майнові права на незавершене будівництво.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:  
www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/209691/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 25.10.2019 р. 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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2019 р. № 921-р 
Київ

Деякі питання опалювального періоду 
2019/20 року

З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалюваль-
ного періоду 2019/20 року:

1. Акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»:
укласти до 15 жовтня 2019 р. договори із суб’єктами господарювання, що здій-

снюють виробництво теплової енергії для надання послуг з постачання теплової 
енергії та гарячої води населенню та/або виробництва теплової енергії для релігійних 
організацій, з дотриманням вимог Примірного договору про постачання природно-
го газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 357 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 46, ст. 1666), та принципу недискримінацїї;

разом з операторами газотранспортних та газорозподільних мереж забезпечити про-
тягом опалювального періоду 2019/20 року безперебійне постачання природного газу ви-
робникам теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для бюджетних установ, 
релігійних та інших організацій, для надання послуг з постачання теплової енергії та гаря-
чої води населенню в необхідних обсягах;

укласти договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ 
з теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, включеними до Реєстру те-
плопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водо-
постачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгова-
ності за спожиті енергоносії відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та під-
приємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».

2. Операторам газорозподільних мереж:
до початку опалювального періоду 2019/20 року забезпечити постачання природно-

го газу на джерела теплової енергії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій;
заборонити відключення та обмеження енергопостачання об’єктів теплопостачаль-

них та теплогенеруючих організацій від системи розподілу газу в опалювальний період 
2019/20 року нижче технологічного мінімуму споживання природного газу.

3. Луганській облдержадміністрації забезпечити здійснення контролю за виконанням 
програм децентралізації теплопостачання (сприяння населенню у встановленні систем 
індивідуального опалення) у мм. Золотому та Гірському Попаснянського району Луган-
ської області та інформування щодекади Міністерства розвитку громад та територій про 
стан виконання зазначених програм з метою вчасного початку та сталого проходження 
опалювального періоду 2019/20 року.   

4. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити ефективне управління май-
ном виробників теплової енергії суб’єктами господарювання, залученими Агентством з 
метою забезпечення сталого проходження такими виробниками опалювального періоду 
2019/20 року та дотримання вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у проце-
сі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226).

5. Обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити:
технічну готовність теплогенеруючих, теплотранспортуючих і теплопостачальних ор-

ганізацій, а також інженерних систем та обладнання до початку та проходження опалю-
вального періоду 2019/20 року;

координацію здійснення заходів щодо своєчасного початку та проходження опалю-
вального періоду 2019/20 року;

своєчасне фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установа-
ми та організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, розрахунків за 
спожиті енергоносії та надані комунальні послуги;

вжиття заходів до зменшення заборгованості населення з оплати послуг з централізо-
ваного опалення, постачання теплової енергії та гарячої води;

цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на 
аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального 
періоду 2019/20 року;

інформування диспетчерської служби Міністерства розвитку громад та територій про 
аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального 
періоду 2019/20 року.

6. Акціонерним товариствам «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» та «Укртрансгаз», публічному акціонерному товариству «Харківгаз», Харківській 
облдерж адміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
згодою), вжити всіх дієвих заходів відповідно до вимог законодавства для забезпечен-
ня стабільного та безаварійного газопостачання Вовчанського району Харківської облас-
ті та приєднання Вовчанського району та м. Вовчанська до магістральних газопроводів 
на території України.

7. Акціонерним товариствам «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
та «Укртрансгаз», публічному акціонерному товариству «Луганськгаз», Луганській об-
лдержадміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за зго-
дою), вжити всіх дієвих заходів відповідно до вимог законодавства для реалізації можли-
вих варіантів будівництва газопроводів-відводів до газорозподільних станцій смт Троїць-
ке та с. Воєводське Троїцького району Луганської області з метою перепідключення до 
магістральних газопроводів на території України та проведення оцінки вартості будівни-
цтва за можливими варіантами.

8. Акціонерним товариствам «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» та «Укртрансгаз», публічному акціонерному товариству «Вінницягаз», Вінницькій 
облдерж адміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
згодою), вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом м. Могилева-Подільського  
Вінницької області для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС 
без участі публічного акціонерного товариства «Газпром».

9. Рекомендувати:
1) Фонду державного майна — забезпечити готовність суб’єктів господарювання, що 

здійснюють комбіноване виробництво теплової та електричної енергії на теплоелектро-
централях та належать до сфери управління Фонду, до своєчасного та сталого прохо-
дження опалювального періоду 2019/20 року та вжити заходів до врегулювання питан-
ня постачання природного газу таким суб’єктам господарювання під час початку та про-
ходження опалювального періоду 2019/20 року відповідно до вимог Положення про по-
кладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення за-
гальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867;

2) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, —  забезпечити своєчасне встановлення тарифів на теплову енер-
гію та комунальні послуги в порядку і межах, визначених законом;

3) місцевим держадміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних та місь-
ких рад:

першочергово розпочати опалювальний період 2019/20 року на об’єктах, для тепло-
постачання яких не використовується природний газ, а також у закладах загальної серед-
ньої та дошкільної освіти, закладах охорони здоров’я та інших закладах соціальної сфе-
ри, обладнаних системами автономного опалення;

інформувати Міністерство розвитку громад та територій щодо прийнятих рішень про 
початок та закінчення опалювального періоду 2019/20 року протягом трьох робочих днів 
з дня їх прийняття;

4) органам місцевого самоврядування:
вжити заходів для зниження рівня кредиторської заборгованості за спожитий тепло-

постачальними та теплогенеруючими організаціями комунальної форми власності при-

родний газ, а також за отримані обсяги теплової та електричної енергії від суб’єктів госпо-
дарювання, що належать до сфери управління Фонду державного майна;

забезпечити прийняття рішень щодо фінансового забезпечення виконання 
зобов’язань теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, необхідних для реструк-
туризації заборгованості за спожитий природний газ підприємствами, що беруть участь у 
процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спря-
мовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих органі-
зацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енер-
гоносії»;

забезпечити своєчасне встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні по-
слуги в порядку і межах, визначених законом;

розглянути питання щодо можливості збільшення обсягу видатків місцевих бюдже-
тів з метою поповнення статутного капіталу підприємств житлово-комунального госпо-
дарства для забезпечення безаварійної роботи обладнання та устатковання протягом 
опалювального періоду 2019/20 року.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 вересня 2019 р. № 918-р 
Київ

Про призначення Гончарова С. М. 
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Гончарова Сергія Михайловича заступником Міністра внутрішніх 

справ України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 вересня 2019 р. № 919-р 

Київ

Про призначення Ковальчук Т. І.  
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Ковальчук Тетяну Іванівну заступником Міністра внутрішніх справ 

України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 вересня 2019 р. № 920-р 

Київ

Про призначення Павліченко К. В. 
заступником Міністра внутрішніх справ 

України
Призначити Павліченко Катерину Володимирівну заступником Міністра внутріш-

ніх справ України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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оголошення

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

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації
30 серпня 2019 р.                    Сєвєродонецьк  № 686

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області  
18 вересня 2019 р. за № 85/1995

Про встановлення тарифів на платні послуги  
з проведення медичних оглядів, що надаються  

Комунальною установою «Сєвєродонецька міська 
багатопрофільна лікарня»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змі-
нами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів 
на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконав-
чої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), 
пунктом 8 розділу I переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних за-
кладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою по-
кращання медичного обслуговування населення та необхідністю встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів

зОБОВ’ЯзУю:
1. Встановити тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються 

Комунальною установою «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної ад-

міністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 жовтня 2017 ро-
ку № 759 «Про затвердження тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, 
що надаються комунальною установою «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікар-
ня», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 
30 жовтня 2017 року за № 124/1724.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму 

Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього розпоря-
дження в установленому законодавством порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ
Додаток 

до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації —  

керівника обласної військово-цивільної  
адміністрації 

30 серпня 2019 р. № 686
Тарифи 

на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються  
Комунальною установою «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»

№ 
з/п Найменування послуги

Тариф за 
послугу без 

ПДВ, грн
1 2 3
1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на ро-

боту та для отримання посвідчення водія транспортних засобів 
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для 
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї грома-
дянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні 
огляди, у тому числі:

1.1. Огляд лікарем:
терапевтом 27,65
дерматовенерологом 20,19
отоларингологом 25,73
стоматологом 27,27
офтальмологом 16,63
невропатологом 31,19
хірургом 17,97
гінекологом 32,55
онкологом 41,89
ендокринологом 26,09
гематологом 39,55
урологом 33,76
ортопедом-травматологом 27,78
фтизіатром 40,15
інфекціоністом 58,14

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги:
рентгенографія органів грудної клітки (в одній проекції) 61,47
рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта
(в одній проекції)

61,47

рентгенографія нижньої щелепи 77,00
рентгенографія кисті (в одній проекції) 32,53
рентгенографія опорно-рухового апарата (хребта) 105,40
електрокардіографічне дослідження 30,61
дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) 83,29
дослідження крові на сифіліс 35,95
дослідження мазків на гонорею 19,50
бактеріологічне дослідження мазків (на флору) 42,27
дослідження на носійство кишкових інфекцій 96,72
дослідження на гельмінтози 19,42
дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного 
стафілококу

105,73

цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) 63,73
загальний аналіз крові (три показники) 35,62
визначення цукру в крові (кількісне) 15,28
дослідження крові на білірубін 28,61
визначення частки насичення трансферину залізом 27,74
аспартатамінотрансфераза 26,59
аланінамінотрансфераза 26,86
дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироват-
ки крові

64,65

підрахунок тромбоцитів у мазках крові за Фоніо 38,98
підрахунок еритроцитів у крові 29,03
підрахунок ретикулоцитів у крові 32,48
підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю 35,63
визначення терморезистентності 34,87
визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові 21,28
загальний аналіз сечі 28,06
аудіометрія 61,53
динамометрія 6,16
дослідження на вібраційну чутливість 6,16
холодова проба 18,38
термометрія з холодовим навантаженням 34,81
альгезиметрія 6,13
дослідження гостроти зору 6,38
вимірювання полів зору 18,88
дослідження очного дна 9,53
визначення кольоровідчуття 6,41
обстеження вестибулярного апарата 30,43
визначення дельта-амінолевулінової кислоти в сечі 24,80
визначення копропорфірину в сечі 97,48
ларингоскопія (непряма) 11,36

1.3. Обов’язковий первинний (періодичний) профілактичний нар-
кологічний огляд працівників окремих професій (крім випад-
ків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів 
державної служби зайнятості)

120,79

1.4 Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний огляд пра-
цівників певних категорій (крім випадків, коли медичні огляди про-
водяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

30,54

1.5. Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвід-
чення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

285,82

1.6. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспорт-
них засобів

227,33

1.7. Обов’язковий первинний наркологічний огляд для отримання 
посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли ме-
дичні огляди проводяться за направленнями органів державної 
служби зайнятості) 

109,39

1.8. Обов’язковий періодичний профілактичний наркологічний огляд 
водіїв транспортних засобів 

121,66

1.9. Обов’язковий попередній психіатричний огляд для отримання посвід-
чення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) 

27,34

1.10. Обов’язковий періодичний психіатричний огляд водіїв тран-
спортних засобів

30,54

1.11. Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та 
носіння зброї громадянами

187,55

1.12. Обов’язковий первинний (періодичний) профілактичний нарколо-
гічний огляд для отримання дозволу на право отримання і носіння 
зброї громадянами

109,39

1.13. Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний огляд для отри-
мання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

46,67

1.14. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд 
водіїв транспортних засобів
(за договорами на медичне обслуговування із суб’єктами гос-
подарювання)

15,80

2. Медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових 
відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за 
наявності відповідних медичних документів), у тому числі:

2.1. Огляд лікарем:
з поліклінічної роботи 28,69
пульмонологом 28,91
алергологом 36,80
спецпрофогляду 33,20
дерматовенерологом 23,90
наркологом 109,39
терапевтом 24,63
фтизіатром 35,85

2.2. Лабораторні та діагностичні послуги:
електрокардіографічне дослідження 27,51
дослідження крові на сифіліс 35,56
загальний аналіз крові (три показники) 31,00
дослідження крові на цукор (визначення глюкози глюкозоокси-
дазним методом)

22,99

загальний аналіз сечі 24,44
2.3. Психіатричний огляд для отримання виїзної візи (крім службо-

вих відряджень державних службовців та при виїзді на лікуван-
ня за наявності відповідних медичних документів)

46,67

2.4. Наркологічний огляд для отримання виїзної візи (крім службових від-
ряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наяв-
ності відповідних медичних документів)

109,39

Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у тому числі медикаментів, 

хімреактивів, медінструментарію тощо, крім вартості гінекологічного набору, бланка особистої медичної 
книжки, медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних 
оглядів, медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та сертифіката 
про проходження профілактичного наркологічного огляду, які сплачуються окремо за ціною придбання.

2. Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на попередній профілактичний ме-
дичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), вказаний у рядку 1.5. За наявнос-
ті в особи, яка проходить медичний огляд, довідки (відмітки) щодо групи крові та резус-фактора, вартість 
послуги зменшується на 84,48 грн без ПДВ. 

3. У тарифах на медичні огляди, вказані у рядках 1.5, 1.6 та 1.11, не враховано вартість психіатрич-
них та наркологічних оглядів. 

4. Тарифи на медичні огляди, вказані у рядках 1.5, 1.7, 1.9, 1.11-1.13 та 2, оподатковуються податком 
на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Директор Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму  
Луганської обласної державної адміністрації Сергій МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації —  
керівника обласної  

військово-цивільної адміністрації
05 вересня 2019 р.    Сєвєродонецьк  № 697

Зареєстровано  
в Головному територіальному управ-

лінні юстиції у Луганській області  
16 вересня 2019 р. за № 84/1994

Про визнання таким,  
що втратило чинність, 

розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22 жовтня 2013 року  

№ 1668 
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-

цеві державні адміністрації» (із змінами), абзацу тре-
тього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Поло-
ження про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із 
змінами), у зв’язку з переглядом нормативно-правових 
актів Луганської обласної державної адміністрації та з 
метою приведення їх у відповідність до вимог чинно-
го законодавства 
зОБОВ’ЯзУю:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоря-
дження голови обласної державної адміністрації від 22 
жовтня 2013 року № 1668 «Про затвердження тарифу 
на платну послугу з проведення медичного огляду ліка-
рем терапевтом, що надається комунальним закладом 
«Біловодський районний центр первинної медико-сані-
тарної допомоги», зареєстроване у Головному управ-
лінні юстиції у Луганській області 01 листопада 2013 
року за № 85/1393.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування.

3. Департаменту економічного розвитку, зовнішньо-
економічної діяльності та туризму Луганської облас-
ної державної адміністрації забезпечити опублікуван-
ня цього розпорядження в установленому законодав-
ством порядку.

Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що під головуванням судді Скуби А. В. 23.10.2019 
року о 10 год. 00 хв. буде проводитись підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 42016020420000079 відносно Солода Андрія Воло-
димировича, 19.06.1976 р.н., обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Солод Андрій Володимирович.

Ваша явка до суду обов’язкова. У разі Вашої неявки з 
поважних причин просимо повідомити про це суд.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Скуби А. В., суддів Коляденко П. Л., Домарєва О. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Коши-

ця, 5-А.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексі-
ївка, Геніченський р-н, Херсонська обл.), у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 110 КК України, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 жовтня 2019 року об 11 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що 23.10.2019 року о 09 год. 30 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 42016020420000057 по обвинуваченню 
Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р. н., у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Бахур Олександр Григорович. Справу розглядає ко-
легія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., 
суддів Домарєва О. В., Щасної Т. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А.

В провадженні Попаснянського районного су-
ду Луганської області перебуває кримінальне про-
вадження №423/3812/16-к, внесене до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань стосовно Балацько-
го Олександра Миколайовича, 06.01.1959 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ч. 1  
ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Балацький Олександр Миколайо-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Садова, 4.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснян-
ський районний суд Луганської області викликає Ба-
лацького Олександра Миколайовича у судове засі-
дання, що відбудеться 21 жовтня 2019 року о 10 год. 
00 хвилин в залі судових засідань Попаснянського 
районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його  
змістом.

З метою недопущення порушення прав та закон-

них інтересів сторін вик. провадження повідомляю: 

у приватного виконавця м. Києва Фесик М. О. від-

крито виконавче провадження №60159096 з примус.  

вик-ня виконавчого листа №370/1684/19 від 

11.09.2019 р. Макарівським рай. судом Київської 

обл. про стягнення з Лісішина Артура Дмитровича 

суми боргу. Повідомляю: стосовно Вас здійснюється 

примусове виконання виконавчого документа.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 21 жовтня 2019 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, обвинуваче-
ного Бондарева Романа Володимировича, 26 вересня 1975 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002809, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111-3 КК України.

Оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. С. Антонюк

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження викликає як об-
винуваченого Согутовського Артема Борисовича, 
17.09.1986 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. 
Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального прова-
дження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно 
прибути до підготовчого судового засідання, яке від-
будеться 21 жовтня 2019 року о 16 год. 00 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

Повідомляю засуджених Діденка Дмитра Сергійо-
вича та Михайленка Юрія Олександровича, що роз-
гляд кримінального провадження за касаційною 
скаргою захисника Ковальова Д. В. в інтересах за-
судженого Михайленка Ю. О. (касаційне проваджен-
ня № 51-1408 км 19) на вирок Приазовського район-
ного суду Запорізької області від 08 червня 2018 ро-
ку та ухвалу Запорізького апеляційного суду від 21 
лютого 2019 року відбудеться об 11:30 28 листопада 
2019 року в приміщенні Верховного Суду.

Суддя В. К. Маринич

Втрачене свідоцтво про право власності на квар-
тиру за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
буд. 101, кв. 82, зареєстроване на Русакову Олену 
Йосипівну на підставі свідоцтва про право на спад-
щину, видане Київською державною нотаріальною 
конторою № 2 від 08.02.2007 р. № 3-651.

ТДВ «СК «ю.Ес. Ай.» повідомляє 
про втрату бланків суворої звітності полісу ОСЦПВ в 

кількості 7 (сім) шт.: АО0651150,  
АО1310249-АО1310254.  
Вважати їх недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +11 +16 Черкаська +4 +9 +12 +17

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

Укргiдрометцентр

Юні художники відкривають Харківщину

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОЧИМА ДІТЕЙ. Те, чого 
не помічають дорослі, нерід-
ко стає відкриттям і одкровен-
ням у дитячій творчості. У цьо-
му переконуєшся, знайомля-
чись із роботами юних май-
стрів пензля й олівця, зібраних 
у Харківській обласній дитя-
чій бібліотеці. Що б, здавалося, 
нового можна сказати про Хар-

ківщину туристичну — тему пи-
сану-переписану, відображену 
і у фотографіях, і у відеосюже-
тах, і в друкованих проспектах 
та каталогах. однак у кожно-
му з 200 виставлених малюн-
ків та фотолистівок десь — чи 
в куточку маленьким штриш-
ком, чи у центрі зображення — 
яскравою барвистою плямою 
причаїлася неочікувана ціка-
винка, яка відкриває мальов-
ничі куточки Харківщини таки-

ми, якими їх можна побачити 
лише дитячими очима.

в експозицію виставки «Хар-
ківщина туристична. Малюють 
діти» роботи юних художників 
підбирали за підсумками від-
критого обласного конкурсу 
дитячого малюнка, який упро-
довж пів року проводили у краї 
й до якого долучилися юні май-
стри з 19 районів та оТГ.

Як обіцяють організатори, 
найкращі роботи визначать у 

третій декаді жовтня під час 
проведення V обласного па-
тріотичного форуму і пере-
можців обов’язково нагоро-
дять.

Та найкращим заохочен-
ням для юних художників-
переможців стане експози-
ція їхніх робіт у Харківсько-
му обласному туристсько-ін-
формаційному центрі та ін-
ших мистецьких закладах об-
ласті.

З виставки 
туристичних 
можливостей —  
на фестиваль  
«Золота підкова»

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИЗМ. У Києві під час триденного 26-го Міжнародного ту-
ристичного салону «Україна» — UITM’2019» експозиція Луган-
щини зацікавила вітчизняних представників туристичного біз-
несу та іноземних туркомпаній. Як повідомляє пресслужба Лу-
ганської оДА, було обговорено варіанти співпраці з туристич-
ними операторами, адже в заході взяли участь понад 100 ту-
ристичних компаній, асоціацій та організацій з 25 країн. 

одразу після київських заходів на жителів найсхіднішої об-
ласті України та гостей уперше чекав фестиваль «Золота під-
кова», який започатковано в Біловодській об’єднаній терито-
ріальній громаді для розвитку туристичної галузі. «Упевнена, 
що в майбутньому фестиваль стане щорічним і брендовим. 
Цей захід відкриває двері до нового напряму розвитку, а саме 
розвитку туризму Біловодської оТГ», — підкреслила виконав-
ча директорка Луганського регіонального відділення асоціації 
міст України Наталія Бойко, яка на власному досвіді перекона-
лася у розмаїтті та різнобарв’ї нового фестивалю. 
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Роботи юних художників підбирали за підсумками відкритого обласного конкурсу дитячого малюнка

Щоб Умань ще більше приваблювала 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТИ. в Умані на Чер-
кащині планують створити ту-
ристичний центр. Про це під 
час перебування в Україні 
прем’єр-міністра Ізраїлю Бе-
ньяміна Нетаньягу домовили-

ся українське та ізраїльське ке-
рівництво. 

У коментарі виданню «Лі-
вий берег» помічник Прези-
дента України з міжнародних 
питань Андрій Єрмак розповів 
про можливі перспективи роз-
витку міста. відвідавши його, 
учасники українсько-ізраїль-

ської делегації переконалися у 
великих можливостях, зокрема 
значній кількості потенційних ін-
весторів, які готові вкладати ко-
шти у розвиток інфраструкту-
ри. Новозбудовані готелі, лікар-
ня, аеропорт та інші об’єкти да-
дуть змогу перетворити місто 
на значний туристичний центр. 

Сюди їздитимуть не тільки про-
чани.

Розроблено програму «25 
магнітів», згідно з якою в кож-
ному регіоні буде власна фіш-
ка, що привертатиме увагу ту-
ристів. Проєкти ще потребують 
обговорення з потенційними ін-
весторами.

У Миколаєві подбали про зелені легені
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОУСТРІЙ. У міс-
ті розпочато висадку дерев 
та кущів. особливістю ни-
нішнього висадження є те, 
що відбувається воно в най-
більш сприятливий період, 

коли деревам не загрожує 
посуха, як навесні. Саджанці 
дерев адаптовані для півден-
ного клімату, їм по 3 — 4 ро-
ки, вони по кілька метрів за-
ввишки. 

висаджують їх разом із 
землею, в якій вони підрос-
тали. вже понад 300 рос-

лин приживаються в парках 
і скверах міста. Як зазначив 
директор департаменту жКГ 
Миколаївської міської ра-
ди Сергій Коренєв, «висадка 
відбуватиметься в два ета-
пи. Перший уже розпочався, 
друга поставка дерев відбу-
деться за тиждень. Це клен, 

липа, горобина, генномоди-
фікована тополя». 

Молоді дерева висаджува-
тимуть в десяти місцях міста, 
передбачених для відпочин-
ку миколаївців. Підрядникам, 
які доглядають за рослинами, 
доручено забезпечити їм до-
статній полив і підживлення.

Скульптурна композиція  
Тарасові Шевченку в Покровську 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

УШАНУВАННЯ. У Покров-
ську на Донеччині встановили 
скульптурну композицію Тара-
сові Шевченку. Це отримало чи-
малий резонанс, оскільки пери-
петії довкола вшанування Коб-
заря тривали в місті аж 13 років. 

Тож камінь на місці майбут-
нього монумента встановили 
ще у березні 2006-го. І лише  то-
рік крига скресла: представники 
місцевої влади, які тривалий час 
використовували різноманітні 
можливості, аби, м’яко кажучи, 
не поспішати з відведенням зем-
лі чи наданням коштів, розро-
бленням проєкту чи підготовкою 
відповідних дозволів і докумен-
тів, дали зрозуміти: пам’ятнику 
нарешті бути. А у травні 2019 ро-

ку керівники Покровська при-
йняли рішення й передбачили в 
міському бюджеті  2,5 мільйона 
гривень, на які закупили скуль-
птурну композицію Кобзаря в 

художника і скульптора Петра 
Антипа. 

Пам’ятник, як і планували, 
встановили на площі Шибанко-
ва на місці пам’ятного каменя, 

якому недавно знайшли місце 
біля краєзнавчого музею. У ком-
позиції скульптор зобразив мо-
лодого Тараса Шевченка, який 
присів на стільці, а поруч є віль-
не місце на порожньому стільці 
для охочих зробити фотознімок 
біля розгорнутої книжки «Коб-
зар» та її автора. 

«Пам’ятники Шевченкові є у 
всьому світі, у багатьох великих 
і малих містах, на площах і біля 
університетів. І майже скрізь йо-
го представлено як воїна, борця, 
мудру людину. Я не хотів повто-
рювати вже реалізовані рішен-
ня і вирішив зобразити поета в 
той період, коли він навчався в 
академії, — справжнім європей-
цем, адже саме таким він і був», 
— пояснив свій вибір і творчий 
задум автор скульптурної ком-
позиції.

Фестиваль «Золота підкова» в Біловодській ОТГ 
започатковано, переконалася Наталія Бойко

Новий 
пам’ятник 
Кобзареві 
в центрі 
Покровська
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