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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 жовтня 2019 року
USD 2473.3852 EUR 2748.673 RUB 3.8638 / AU 367161.67 AG 4267.83 PT 219636.61 PD 436057.81

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЮЛІЯ СОКОЛОВСЬКА:
«Наша мета на цей 

рік — повністю 
задовольнити потреби 

людей з інвалідністю 
у технічних засобах 

реабілітації без будь-
якої пріоритизації та 

вибірковості».

Влада й бізнес 
шукають компроміси 

СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ. Координаційну раду з питань розвитку 
мікро- та малого підприємництва, до якої буде залучено делегатів 
від громадських організацій, що представляють інтереси малого 
бізнесу, створює Кабінет Міністрів. «Це буде нашим спільним май-
данчиком для діалогу: шукатимемо компроміси для комфортного 
ведення бізнесу в Україні. Це буде лише на користь нашій економі-
ці», — зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За дорученням Президента уряд у двотижневий термін внесе на 
розгляд Верховної Ради законопроєкти, які змінять умови перебу-
вання ФОПів на першій групі: збільшать річний ліміт доходу (ни-
ні 300 тисяч гривень), дозволять використовувати найману працю 
й розширять перелік видів діяльності, повідомляє департамент ін-
формації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Буде запропоновано: пом’якшення відповідальності всіх груп ФО-
Пів за подання звітності за РРО; дворічний мораторій на перевірку 
ФОПів усіх категорій, крім ризикових; забезпечення доступності з 1 
січня 2020 року безплатних програмних РРО для тестування.

596
стандартів НАТО (130 для 

індивідуальної та 466 для колективної 
підготовки) впроваджено останніми 

роками в ЗСУ
ПОГЛЯД. Із 1 квітня 2020 року надання спеціалізованої 
медичної допомоги зазнає істотних  змін

Чи переживуть 
реформу районні 
лікарні?

Міністр соціальної політики про додаткові  
787 млн грн на ці цілі, передбачені змінами  
до держбюджету-2019 
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Письменник Олександер 
Шугай розповів «Урядовому 
кур’єру» про пошукову  
і дослідницьку роботу, якій 
присвятив усе життя

СУБОТНІ  ЗУСТРІЧІ 

В об’єднаних територіальних 
громадах Миколаївщини 
знаходять кошти  
на відновлення забутих 
традицій і ремесел
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

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

Про розшук спадкоємця
В провадженні приватного нотаріуса Головач О. Р. Жовківського районного 

нотаріального округу Львівської області знаходиться спадкова справа № 27/2019 
до майна Клеби Андрія Лук’яновича, який помер 30 квітня 2006 року, для вирі-
шення питання з оформлення спадкових прав прошу спадкоємця за заповітом 
Мазура Василя Вячеславовича, 02.11.1967 року народження, в місячний строк з 
дня публікації оголошення в газеті звернутись за адресою: 80300. м.Жовква, вул.
Запорізька, 4, Жовківського району Львівської області.

В разі неотримання від Вас відомостей у зазначений термін, свідоцтво про пра-
во на спадщину буде видано іншим спадкоємцям за законом.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 29 жовтня 2019 року о 10-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ. вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Розшукуються спадкоємці Кібен-
ка Євгенія  Дмитровича, який по-
мер 10 травня 2019 року. Звертати-
ся протягом місяця з дня публіка-
ції оголошення за адресою: 61121,  
м. Харків, пр. Тракторобудівників, 
142, кв. 219, тел. (057) 364-45-96, 
нотаріус Харченко Л.Л.

Галицьким ВП ГУ НП у Львівській області викликається Світлик Галина Володимирівна, 27.09.1972 року 

народження, на 23 жовтня 2019 року на 10:00 год. в кабінет №35 (4 поверх Галицького ВП ГУ НП у Львівській 

області, що за адресою: м. Львів, вул. Мартовича, 2), для допиту підозрюваної та вручення повідомлення 

про завершення досудового розслідування.

Підозрюваний Курянський Михайло Васильович, 29.03.1947 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Сніжне, вул. Нестерова, 12/2, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
25, 28 та 29 жовтня 2019 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-
Франківській області Мельника С. М., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 
буд. 15, для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №22018090000000025. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК 
України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 955-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державної регуляторної 

служби
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» ого-

лосити з 16 жовтня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Державної регуляторної 
служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2019 р. № 955-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  
Голови Державної регуляторної служби 

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби ДРС;
2) реалізація державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та де-
регуляції господарської діяльності;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про дер-
жавну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116;  
2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на 

відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та на-
дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї від-
повідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер-
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез-
ня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47,  
ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 22 жовтня 2019 року.
5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 25 жов-
тня 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Федько Наталія 
Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах з питань нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцен-
зування та дозвільної системи у сфері господарської ді-
яльності та дерегуляції господарської діяльності — не 
менше трьох років або досвід реформування чи управ-
ління змінами у великих організаціях

3. Володіння державною 
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи (англійська та/або французька)
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1. Управління змінами - вміння формувати план змін;

- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефективних 
рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропо-
зицій/рішень

3. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяль-
ності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти резуль-
татами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної 
культури державної служби

4. Комунікація  
та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та 
розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргумен-
тів та послідовної комунікації

5. Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результа-
ту діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного 
зв’язку, зокрема критики

7. Управління  
ефективністю  
та розвиток людських 
ресурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати  
її виконання;
- здатність до мотивування

8. Робота з інформацією - здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
- Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціально-
го законодавства, 
пов’язаного із  
завданнями та  
змістом роботи  
Голови ДРС

знання:
- Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності»;
- Закону України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності»;
- Закону України «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності»;
- Закону України «Про основні засади державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
- Закону України «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності»

3. Знання основ  
державного управління 
з питань нагляду (конт-
ролю) у сфері госпо-
дарської діяльності, лі-
цензування та дозвіль-
ної системи у сфері гос-
подарської діяльності 
та дерегуляції господар-
ської діяльності

- розуміння мети та завдань відповідної  
державної політики;
- знання системи управління

4. Управління публічними 
фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю  
у сфері публічних фінансів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 956-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державного агентства  

з управління зоною відчуження
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» ого-

лосити з 16 жовтня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Державного агентства 
з управління зоною відчуження з визначенням умов проведення конкурсу згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2019 р. № 956-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  

Голови Державного агентства з управління зоною відчуження

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби ДАЗВ;
2) реалізація державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безу-

мовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на еколо-
гічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводжен-
ня з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про дер-
жавну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116;  
2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на 

відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та на-
дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї від-
повідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер-
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез-
ня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47,  
ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 22 жовтня 2019 року.
5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 25 жов-
тня 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Федько Наталія 
Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби кате-
горії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників 
структурних підрозділів в органах місцевого самовря-
дування чи досвід роботи на керівних посадах у сфе-
рі управління зоною відчуження і зоною безумовного 
(обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему, а також здійснення дер-
жавного управління у сфері поводження з радіоактив-
ними відходами на стадії їх довгострокового зберіган-
ня і захоронення — не менше трьох років або досвід 
реформування чи управління змінами у великих орга-
нізаціях

3. Володіння державною 
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння 
іноземною 
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Управління змінами - вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефективних 
рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропо-
зицій/рішень

3. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяль-
ності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти резуль-
татами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної 
культури державної служби

4. Комунікація  
та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та 
розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргумен-
тів та послідовної комунікації

5. Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результа-
ту діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотно-
го зв’язку, зокрема критики

7. Управління  
ефективністю та  
розвиток людських ре-
сурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати  
її виконання;
- здатність до мотивування

8. Робота з інформацією - здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
- Закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціально-
го законодавства, 
пов’язаного із  
завданнями та  
змістом роботи  
Голови ДАЗВ

знання:
- Закону України «Про Загальнодержавну цільову еко-
логічну програму поводження з радіоактивними від-
ходами»;
- Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку»;
- Закону України «Про поводження з радіоактивними 
відходами»

3. Знання основ  
державного управління 
у сфері управління  
зоною відчуження і 
зоною безумовного 
(обов’язкового) відсе-
лення, подолання на-
слідків Чорнобильської 
катастрофи, зняття з 
експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС та перетво-
рення об’єкта «Укрит-
тя» на екологічно без-
печну систему, а також 
здійснення державного 
управління  
у сфері поводження з 
радіоактивними  
відходами на стадії їх 
довгострокового збері-
гання і захоронення

- розуміння мети та завдань відповідної  
державної політики;
- знання системи управління

4. Управління публічними 
фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю  
у сфері публічних фінансів
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оголошення

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

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки майна.

Найменування об’єкта оцінки:
1. Частина приміщення ЛІТ ГГ1Г2 № 1-21, 1-22, 1-23, загальною площею 102,7 м2, яка складається: з бойлерної-насосної, 

котельні, кімнати опалювачів, що розташована за адресою: вулиця Віті П’ятьоркіна, будинок 3, Новоайдарський район, смт 
Новоайдар, Луганська область.

Балансоутримувач: Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ сту-
пенів».

Мета оцінки: Визначення ринкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки для розрахунку орендної плати.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31 жовтня 2019 року.
Платник: Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Очікувана найбільша ціна надання послуг____________2400.00 грн_________________.
Строк виконання робіт ________________3_________________календарних дні.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 року № 198/316500) (далі — Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціа-
лізацією в межах цього напрямку.

Учасникам конкурсу потрібно подати до  КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ сту-
пенів» конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтверджених документів та обов’язковим за-
значенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, за адресою: приймальня КЗ «Новоайдарська обласна за-
гальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»,  вулиця Віті П’ятьоркіна, будинок 3, смт Новоайдар, Луганська об-
ласть, 93500. Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться в КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» 6 листопа-
да 2019 року  о 10 годині за адресою: приймальня, вулиця Віті П’ятьоркіна, будинок 3, смт Новоайдар, Луганська область, 
93500. 

Телефон для довідок: (050) 166 77 58.

Оболонський районний суд м. Києва викликає  
підозрюваного Антюфєєва Володимира Юрійовича. 
19.02.1951 р.н., що обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, для розгляду клопотання прокурора відділу 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
та підтримання державного обвинувачення у криміналь-
них провадженнях слідчого відділу управління процесу-
ального керівництва та нагляду за додержанням законів 
органами, що проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, Головної військової прокуратури Генеральної про-
куратури України Солошенка Ю. І. про здійснення спе-
ціального досудового розслідування по кримінальному 
провадженню № 42017000000001126 від 11.04.2017 ро-
ку у судове засідання, яке відбудеться о 14:15 годині 29 
жовтня 2019 року в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м Київ. вул. М. Тимошенка, 
2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик до суду 
Ірпінський міський суд Київської області ви-

кликає представників потерпілих ЗАТ «Skanios 
konstrulcijos», ЗАТ «ВИМАНА ГРУП», для прийняття 
участі в судовому засіданні по обвинуваченню Дра-
кова Сергія Володимировича у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 289 КК України, яке відбу-
деться 28.10.2019 року о 15-30 год. в приміщенні Ір-
пінського міського суду Київської області за адре-
сою: м. Ірпінь Київської області, вул. Мінеральна 7.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»  
повідомляє про втрату бланка суворої  

звітності полісу  
ОСЦПВ в кількості 15 (п’ятнадцять) шт. вважати 

недійсним.

АМ4561852 АМ8391850
АМ4561860 АМ8418841
АМ4561861 АО0305419
АМ8391849 АМ8363279
АМ4726848 АМ8415394
АМ4726849 АМ8427827
АМ5219476 АО0682229
АМ8363278

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження, викликає як обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 
19.08.1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта віднос-
но Жигуліна О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке 
відбудеться 31 жовтня 2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Cуддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Попаснянський 
район, смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами кримінального прова-
дження № 607/11119/18, 1- кп/425/158/19, на підставі обвинувального акта відносно 
Крючкова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В. М. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

 Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Грібачова Віктора Миколайови-
ча, 03.03.1961 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
смт Станиця Луганська, вул. Тюленіна, 8, за матеріалами кримінального проваджен-
ня № 409/916/18-к, 1-кп/425/377/19, на підставі обвинувального акта відносно Гріба-
чова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Грібачову В. М. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

 Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної 
Олени Сергіївни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2019 року о 13 годи-
ні 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Лу-
ганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського 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 обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 
року народження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луганська 
область, м. Гірське, вул. Гагаріна 16/67, за матеріалами кримінального прова-
дження № 408/2659/18-к, 1- кп/425/375/19, на підставі обвинувального акта від-
носно Ворошилова Г. П за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно прибути до підготовчого судового 
засідання, яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-
го провадження викликає як обвинуваченого Лантрата Сергія Миколайовича, 
10.06.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Брянка, вул. Хмельницького 6/8, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/7512/17, 1-кп/425,/376/19, на підставі обвинувального акта відносно Лантра-
та С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С. М. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу бу-
де розглянуто за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

ІНФОРМАЦІЯ 
повідомлення про проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів 
(для опублікування в друкованому виданні)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, буд. 29А.

11. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20.11.2019,  
12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачер-
гових Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах: на 24 год. 14.11.2019.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «КРАЇНА» про затвер-

дження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на по-
зачергових Загальних зборах акціонерів;

3. Про зміну типу ПАТ «СК «КРАЇНА»;
4. Про зміну назви ПАТ «СК «КРАЇНА»;
5. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «СК «КРАЇНА», шляхом викла-

дення Статуту в новій редакції. Затвердження Статуту в новій редакції;
6. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту Товари-

ства у новій редакції;
7. Про внесення та затвердження  змін до Положень, що регламентують 

діяльність органів управління та контролю Товариства;
8. Про затвердження принципів (кодексі) корпоративного управління То-

вариства у новій редакції;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Кра-

їна».
11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робо-
чий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, 
кімната 331, а в день проведення позачергових Загальних зборів — у місці 
їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, — Рідкоус Михайло Петрович.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-
тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го: www.krayina.com

6. Відповідно до вимог ст. 36, ст.38  Закону України «Про акціонерні то-
вариства»  Акціонер має право ознайомитися з проектами документів та рі-
шення з питань порядку денного. Товариство надає Акціонерам можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у порядку, передбаченому чинним законодавством Укра-
їни та в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кожний Акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поряд-

ку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу ор-
ганів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до про-
ведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства 
— не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропози-
ції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити ін-
формацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціоне-
ра (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена На-
глядової ради — незалежного директора. Пропозиції щодо включення но-
вих питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 
рішень з цих питань. Має право отримати повідомлення про зміни у поряд-
ку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, оскаржи-
ти рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проек-
ту порядку денного.

7. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через пред-
ставника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосу-
вання):

1. З першого питання:
Проект рішення: 
1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії 

— Якушова Н. Е., член Лічильної комісії – Алієва О. Ю., член Лічильної ко-
місії — Ходарченко В. М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії — з початку За-
гальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комі-
сія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підпи-
сання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

2. З другого питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затверджен-

ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачер-
гових Загальних зборах акціонерів.

2. Засвідчити печаткою ПАТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представни-
ка акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного 
голосування на Загальних зборах ПАТ «СК «Країна». 

3. З третього питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
Змінити тип акціонерного товариства з Публічного акціонерного товари-

ства на приватне акціонерне товариство.
4. З четвертого питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
Змінити назву/найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»  на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

5. З п’ятого  питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в 
новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

6. З шостого питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут ПАТ «СК 

«КРАЇНА» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для 
реєстрації Статуту Товариства.

7. З сьомого питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АК-

ЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «КРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 
шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРА-
ЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 
шляхом викладення його у новій редакції;

8. З восьмого питання:
Проект рішення:
Ухвалили:
Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», шля-
хом викладення його у новій редакції.

9. З дев’ятого  питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
Припинити повноваження діючих (на момент проведення 20 листо-

пада 2019 року позачергових ЗЗА) членів Наглядової ради ПАТ «СК «КРА-
ЇНА»: Мишко А. Г, Пустовалової Е. Е., Атаманенко Р. В., Комар М. Ю.,  
Шуляк  Р. С.

10. З десятого питання:
Проект рішення: 
Ухвалили:
Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб.
11. З одинадцятого питання:
Проект рішення не пропонується у зв’язку з тим, що рішення приймаєть-

ся шляхом кумулятивного голосування.
12. З дванадцятого питання:
Ухвалили:
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової ради, уповноважити Голову Правління Наконечного О. В. під-
писати від імені  Товариства цивільно-правові договори з членами Нагля-
дової ради. 

Станом на 17 жовтня 2019 року, дату складання переліку осіб, яким над-
силається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій 
складає 65 880 000, голосуючих акцій — 65878050.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління __________________ 
(підпис)

О. В. Наконечний 
(ініціали та прізвище  

керівника)
17.10.2019  

(дата)
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Укргiдрометцентр

Ми частенько плануємо поїздки 
в далекі краї, забуваючи про 

унікальні й надзвичайно цікаві міс-
ця, які поряд із нами. відвідуючи 
Київ, про який ще поговоримо, вар-
то завітати в один з мальовничих 
кутків нашої країни — на Київщину. 

Заквітчані луги, блакитні озе-
ра й річки приваблюють красою, 
а історичні й археологічні пам’ятки 
розповідають про події й людей, 
які впливали на розвиток країни. 
Приємно, що до них можна доїха-
ти на власному автотранспорті або 
маршрутними автобусами, які регу-
лярно курсують із Києва. 

Плануючи мандрівку Київщи-
ною, найкраще оселитись у столи-
ці. Найдешевші варіанти проживан-
ня пропонують хостели від 100 гри-
вень з особи. Кімнати у гостьово-
му домі дорожчі — від 400 гривень 
(дві особи), апартаменти здають в 
оренду від 580 гривень, а за номер 
у двозірковому готелі заплатите від 
720 гривень, апарт-готелі трохи де-
шевші. Середня вартість двомісно-
го номера у бюджетному готелі — 
800—900 гривень (ніч). Чимало го-
тельних комплексів пропонують 
не тільки поселення, а й активний 
відпочинок: SPA-центри, басейни, 
спортивні майданчики, тенісні кор-
ти та поля для гольфу.

Назад у минуле
Київщина — це край, де заро-

джувалася наша державність, де 
київські князі будували, а згодом 
розбудовували свої міста. Часом  
так хочеться хоч одним оком за-
зирнути в минуле. Приємно, що це 
можна зробити за 50 км від Киє-
ва в селі Копачів обухівського ра-
йону.

Саме тут відтворили Київський 
дитинець зразка V—XIII століть в іс-
торичних розмірах (10 га). Потра-
пивши сюди, ви зануритеся в ат-
мосферу Київської Русі, станете 
безпосереднім учасником різнома-
нітних театралізованих дійств. Для 
цього достатньо приїхати у Древній 
Київ у князівстві «Київська Русь». 
вартість входу в парк — від 125 
гривень.

Земля полину
Назва цього міста похо-

дить від виду полину чорноби-
лю, якого колись тут було вдо-

сталь. Але відомим на весь 
світ його зробила не рослина, 
а трагедія на АЕС, яка сколих-
нула і змінила планету в 1986 
році. Щодня зону відчуження 
(30-кілометрова зона навко-
ло Чорнобильської АЕС) відві-
дують сотні туристів, щоб про-
йтися коридорами станції, по-
бачити, як працює автоматизо-
вана система контролю об’єкта 
«Укриття».

вартість туру близько 1256 гри-
вень з людини. важливо, що зону 
відчуження заборонено відвідува-
ти особам, які не досягли 18-річно-
го віку, і вагітним. На її території за-
боронено їсти, пити, збирати ягоди, 
гриби, фрукти, овочі, горіхи, сідати 
на землю й торкатися рослин.

У тіні столітніх 
дубів

На території площею 3 га роз-
ташований дендропарк «олексан-
дрія», який побудував французь-
кий архітектор Мюффо. Парк ви-
ник завдяки великому коханню.  
Коронний гетьман Франциск-Кса-
верій Браницький  був закоханий 
у дружину олександру і запросив 
французького архітектора Мюф-
фо створити парк, де б його коха-
на почувалася богинею. Мальовни-
чі алеї, озера, ставки, водоспади, 
скульптури, будівлі навіють спокій 
та умиротворення.

в «олександрії» у тіні дерев 
можна сховатися від міського шу-
му, дослідити унікальний трав’яний 
покрив на великій галявині, відпо-
чити біля 240-річного дуба, який на-
зивають господарем Малої галяви-
ни. І досі існує повір’я: якщо освід-
читися в коханні біля цього дуба, то 
воно житиме вічно.

вхід на територію «олексан-
дрії» платний: 25 гривень для до-
рослих, для школярів та студентів 
— 10 гривень. окремо оплачують 
вхідні квитки до музею. Розташова-
но дендропарк у місті Біла Церква, 
бульвар олександрійський, 13.

Перший просто 
неба

Національний історико-етногра-
фічний заповідник «Переяслав» 
справедливо  вважають одним з 
найбільших музейних комплексів 
нашої країни. Серед усіх на осо-

бливу  увагу заслуговує Музей на-
родної архітектури та побуту Се-
редньої Наддніпрянщини, засно-
ваний у 1964 році, перший в Украї-
ні музей просто неба. Тут побачите 
не лише українське село  кінця ХІХ 
— початку ХХ століття, а й стоянки 
від доби пізнього палеоліту до бу-
дівель часів Київської Русі. На 30 
гектарах розміщено 13 тематич-
них музеїв, які ознайомлять вас із 
культурою, архітектурою і творчіс-
тю, звичаями та обрядами укра-
їнців Середньої Наддніпрянщини. 
Понад 120 пам’яток народної архі-
тектури, 30 тисяч — матеріальної й 
духовної культури дадуть вам змо-
гу скласти цілісну картину славно-
го минулого Київщини.

Розташовано заповідник «Пе-
реяслав» у місті Переяслав-Хмель-
ницький на вулиці Шевченка, 8, вхід 
платний. У п’ятницю — неділю діє 
єдиний квиток у Музеї народної ар-
хітектури та побуту Середньої Над-
дніпрянщини. Його вартість 80 гри-
вень для дорослих і 40 — для дітей. 
До речі, у цьому місті, де налічуєть-
ся близько 30 тисяч жителів, кіль-
кість музеїв одна з найбільших за 
щільністю в Україні (від Музею «За-
повіту» Тараса Шевченка до Мемо-
ріального музею архітектора в. Г. 
Заболотного). 

Неймовірна 
метаморфоза

На березі річки Роставиця  у 
1996 році з ініціативи місцевого 
жителя Івана Суслова на місці ко-
лишнього звалища почали буду-
вати ландшафтний парк. Гуляю-
чи ним, розумієш, що тут є все для 
комфортного відпочинку: альтан-
ки, мости, скульптури, мінізоопарк, 
кафе та ресторани.  Для дітей тут 
створили галявину, де оселилися 
казкові герої.

Унікальність ландшафтного пар-
ку — храмовий комплекс і великий 
фонтан-рулетка, який до рекон-
струкції столичного Майдану Не-
залежності був у Києві. вхід на те-
риторію безплатний, парк відкрито 

для відвідувачів у п’ятницю — неді-
лю. Парк розташовано в селі Буки 
Сквирського району.

Малий Ермітаж
У селі Томашівка (Фастівський 

район) варто відвідати незвич-
ний будинок, зведений у стилі мо-
дерн, — старовинну садибу Хоєць-
ких. Будували її за проєктом архі-
тектора валеріана Куликовсько-
го і називають малим Ермітажем. 
2000 року її передали ченцям Свя-
то-введенського монастиря. Хоч 
нині у будинку Ризоположенчесь-
кий монастир, кілька кімнат огля-
нути можна з автентичними кахля-
ними печами, ліпниною на стелі та 
іконами, а також прогулятися тери-
торією монастиря.  

Музей 
марнославства

Символ корупції, як називають 
колишню резиденцію четвертого 
президента України віктора Яну-
ковича, вражає розкішшю. Ре-
зиденцію будували з розмахом 
— від в’їзних воріт до інтер’єру 
кімнат, щоправда, не завжди зі 
смаком. Крім розкішного будин-
ку, зразкового парку з містками, 
є маленький зоопарк. Територія 
комплексу величезна, заплануй-
те для огляду цілий день. 

Парк «Межигір’я» розташова-
ний у селі Нові Петрівці на березі 
Київського водосховища, тому вар-
то сюди добратися на «ракеті» Дні-
пром. Під час мандрівки на тепло-
ході «Полісся-1» перетнете шлюз 
Київської ГЕС та потрапите у Київ-
ське море. «Ракета» у Межигір’ї че-
кає на пасажирів кілька годин. 

вартість входу в парк «Ме-
жигір’я» у вихідні — 120 гривень 
для дорослих і 50 — для дітей. 
окремо оплачується вхід на ви-
ставку ретроавтомобілів та кіноло-
гічний центр.

Хоч би куди ви поїхали, Київщи-
на вас приємно вразить. Напри-
клад, поблизу міста Ржищева сто-
їть на воді Спасо-Преображенська 
церква, яка вціліла після затоплен-
ня водами Канівського водосхови-
ща села Гусинці. 

в області активно розвивається 
зелений туризм. вісім міст Київщи-
ни (Біла Церква, Богуслав, василь-
ків, вишгород, Переяслав-Хмель-
ницький, Ржищів, Фастів та Яготин) 
внесені до списку історичних насе-
лених місць України.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Київської облас-
ті можна дізнатися:

у департаменті економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА 
за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, 
телефон (044) 286-81-57, (044) 286-82-52 
Адреса веб-сайту: http://www.kyivregioneconomy.com
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Мальовничими дорогами 
Київщини

У Полтаві пси до смерті покусали жінку
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗВІР — ЦЕ ЗВІР. Зграя псів 
напала на молоду полтавку 
вранці біля ставка на вулиці Лесі 
Українки. Не відомо, чому твари-
ни виявили до неї таку агресив-
ність. Та коли поліцейські приїха-
ли на місце трагедії, їм, щоб розі-
гнати розлючену зграю, довело-
ся застосувати сльозогінний газ. 

Покусану жінку терміново від-
везли до лікарні, де вона наступ-
ного дня померла. Адже рани від 
укусів у потерпілої виявилися не-
сумісними із життям.

Напади псів на людей у цьому 
районі обласного центру фіксу-
вали й у попередні роки. Когось 
вони дуже покусали, хтось ли-
ше дивом уникнув смерті від їх-
ніх зубів. одну дівчинку собаки 
покусали так, що вона стала заї-

катися. Про це розповідають міс-
цеві жителі. Але чомусь на це в 
поліції й відділі регулювання чи-
сельності безпритульних тварин 
КАТП-1628 звернули увагу лише 
тепер, коли сталася трагедія. 

Представники підприємства 
запевняють, що на людей на-
падають хатні пси, яких власни-
ки випускають увечері на вули-
цю. Працівники віднині вечора-
ми виїжджатимуть у проблем-

ний район, відловлюватимуть 
цих тварин і відправлятимуть 
на карантин у ветеринарну клі-
ніку, а потім фахівці вирішувати-
муть, що з ними робити далі, як-
що виявиться, що тварини хво-
рі на сказ. 

За фактом смерті потерпі-
лої відкрито кримінальне прова-
дження. Триває розслідування, 
яке має встановити винних у за-
гибелі молодої жінки.

Ноу-хау —  
електронний гід

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПОДОРОЖУЙ З КОМФОРТОМ. Мандрівникові, який відвідає Чер-
кащину, стане у великій пригоді мобільний туристичний додаток. Завдя-
ки йому всі туристські об’єкти в пілігрима як на долоні. Про те, щоб по-
дорож Шевченковим краєм була комфортною й максимально корисною, 
потурбувалися департамент регіонального розвитку облдержадміністра-
ції та ІТ-компанія Everlabs. вона безплатно розробила мобільний додаток 
для платформи Android, систематизувавши всю надану департаментом 
інформацію та структуризувавши її відповідно до потреб мандрівників. 
Тепер, відкривши в телефоні додаток «Подорожуй Черкащиною», кожен 
знайде на карті області потрібний об’єкт чи місцевість. Тут позначено всі 
музеї, зелені садиби, парки, сквери й заклади харчування, собори і храми, 
готелі й санаторії, визначні пам’ятки. Про кожен з них є вичерпна інфор-
мація. У додатку містяться адреса й номер телефону, за допомогою якого 
можна з’ясувати всі необхідні питання. Додаток можна придбати в магази-
ні Play Market, інформація доступна українською мовою.

«ХарБарБон»  
з Маріуполя завітали 
до Сум

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. У Сумах відкрито виставку картин художників з Маріупо-
ля Сергія Баранника, олександра Бондаренка та володимира Харакоза, 
які в межах проєкту «Культура та мистецтво єднають країну» запропону-
вали для огляду кілька десятків власних художніх полотен. Як зазначив 
під час відкриття виставки голова Сумської обласної організації Націо-
нальної спілки художників України заслужений художник Іван Гапочен-
ко, до міста над Пслом завітала оригінальна мистецька група «ХарБар-
Бон», чиї роботи викликають велику зацікавленість серед шанувальни-
ків образотворчого мистецтва. Усі вони входять до Національної спілки 
художників України, мають багато персональних виставок, нагород, від-
знак. Різних за стилем, їх об’єднує висока майстерність, вміння не лише 
писати, а й думати фарбами, а це найвищий вияв мистецтва. Своєрід-
ним перегуком між двома містами стане поїздка групи сумських худож-
ників до Маріуполя, де вони представлять тамтешнім глядачам свої ро-
боти. візит-відповідь має відбутися найближчим часом.
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