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Новий управитель має 
забезпечити Львівщину теплом

НА ЧАСІ. У Новояворівську й Новому Роздолі, де днями побу-
вав Прем’єр-міністр, уже обрано нового управителя для ТЕЦ. На-
томість скасовано договір управління з компанією, яка не забезпе-
чила підготовки до опалювального сезону. Рішенням тендерного 
комітету Агентства з розшуку та менеджменту активів обрано но-
вого управителя для ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить до гру-
пи компаній «Нафтогаз України» і спроможний забезпечити ста-
більне проходження опалювального сезону в обох містах, повідо-
мляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ. 

За підтримки уряду, Львівської облдержадміністрації та Нафто-
газу забезпечують стабільне функціонування Новояворівської та 
Новороздільської теплоелектроцентралей.

«Урядовий кур’єр» 
виходитиме й далі!

Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на на-
ступний рік наші читачі дедалі частіше запитують: «Чи буде 
«Урядовий кур’єр» виходити у 2020 році?»

ВІДПОВІДАЄМО: «Урядовий кур’єр» у 2020 році й у майбут-
ньому виходитиме як друковане видання Кабінету Міністрів 
України! Інформація, що «Урядовий кур’єр» нібито припинить 
існування, не має жодних підстав. Це недостовірна, фейкова 
інформація, яка вводить в оману наших читачів, шкодить пе-
редплатній кампанії на 2020 рік.

Звертаємося до наших читачів, керівників державних 
установ, об’єднаних територіальних громад, промислових 
підприємств: будь ласка, передплачуйте газету на 2020 
рік. Ми цінуємо вашу увагу, відданість нашій газеті і роби-
тимемо все, щоб виправдати вашу довіру.

ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ. В ухваленому основному фінансовому 
документі країни збережено пріоритети, які закладав уряд 
на початку бюджетного процесу

Бюджет-2020: акцент  
на обороні, соцдопомозі, 
медицині та інфраструктурі
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Оборонні витрати наступного року становитимуть 245,8 мільярда гривень
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СЛУЖБА 103

Черкаська служба екстреної 
медицини через брак 
персоналу й автомобілів 
нині на межі зупинення  
і потребує реанімації

Чемпіон світу з греко-римської 
боротьби харків’янин Семен 
Новіков розповів «Урядовому 
кур’єру», як ішов до перемоги 
на нинішньому чемпіонаті 

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ 

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

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про відкриті конкурсні процедури  
з підготовки та продажу держмайна 

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Що більше об’єктів вдасться 

реалізувати, то менше 
позичатиме держава. 

Отже, приватизація —  
це швидкість  

і довіра, тому все 
має проходити 

прозоро». 
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документи

оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБлІЧноГо аКЦІонЕРноГо товаРИства «ІМЕКсБанК» 

номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL4N013706 Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 22 880 договорами (кредитні лінії на МПК,  

овердрафти), без забезпечення

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) — 03.12.2019
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) — 11.12.2019
                                                                                           Треті відкриті торги (аукціон) -— 18.12.2019
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
     www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПовІстКа ПРо вИКлИК на сУДовИЙ РоЗГляД сПРавИ За вІДсУтнІстЮ оБвИнУваЧЕноГо  
У ПоРяДКУ сПЕЦІалЬноГо сУДовоГо ПРоваДЖЕння

Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: 
Херсонська область, Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідо-
мляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному прова-
дженню № 22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України по-
становлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (іn аbsentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Також Степанько С. Л. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 27.11.2019 року о 09 год. у каб. 703 
до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у роз-
гляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області  
кsm.кs.соurt.gov.ua.

Суддя  Зубов О. С.

адмінколегією Київського обласного тервідділен-
ня аМКУ прийнято рішення від 25.09.2019 № 60/66-
р/к у справі № 22/60/22-рп/к.19 про порушення ТОВ 
«Глобал біо-маркетинг груп» та ТОВ «Него-Комп» за-
конодавства про захист економічної конкуренції, пе-
редбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 части-
ни 2 статті 6 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурент-
них узгоджених дій, що стосуються спотворення ре-
зультатів торгів. З детальним текстом рішення мож-
на ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням: http://www.amc.gov.ua/аmku/doccatalog/
document?id=90825&schema=kyivr

ПРЕДставнИЦтво «КанЕКс КРонЕ-анлаГЕн-
ЕКсПоРт ГМБХ» (код ЄДРПОУ: 21692505, адреса: 
01033, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Тарасів-
ська, будинок 9, поверх 4) на підставі Рішення ради 
директорів КАНЕКС Кроне-Анлаген-Експорт ГмбХ від 
23 квітня 2019 року повідомляє про ліквідацію за рі-
шенням власника.

Ліквідатором призначено Чемезова Миколу Сер-
гійовича.  Вимоги кредиторів приймаються протя-
гом двох місяців з дня публікації за адресою: 01033,  
м. Київ, Голосіївський район, вулиця Тарасівська, бу-
динок 9, поверх 4.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Михальова Олександра Миколайови-
ча, 17.04.1976 р.н., в судове засідання по кримі-
нальному провадженню № 1-кп/323/255/19 (справа  
№ 323/1952/19) за обвинуваченням Михальова О. М. 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК 
України, яке відбудеться 09.12.2019 року о 10-00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. № 9, голову-
ючий суддя смокович М. в.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 

30.05.1995 р.н., останнє відоме місце проживання: 
вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калуського ра-
йону Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 28.11.2019 на  
09 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського су-
ду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, 
зал 21, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Галецького Федора Олександро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

вважати втраченим 
кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих 

видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, серія АР, 
№000357, виданий на ім’я Баєвої Анастасії Анатоліївни.

Втрачений судновий білет, 
виданий на судно Южанка Б/Н з реєстраційним номером МЕЛ-1114-К, 

власник Бормотов Максим Володимирович, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет

№ 00487, виданий 14.05.1997 року 

Курєпову Володимиру Миколайовичу, вважати недійсним.

товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промис-
лове підприємство «Універсал», код ЄДРПОУ 23841050, відпо-
відно до статті 55 Закону України «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю» повідомляє, що згідно прото-
колу №216 Загальних зборів Учасників ТОВ ТПП «Універсал» від 
30.10.2019 року прийняте рішення виділити з ТОВ ТПП «Універ-
сал» нове товариство з обмеженою відповідальністю із перехо-
дом до нього за розподільчим балансом частини майна, прав 
та обов’язків ТОВ ТПП «Універсал», без ліквідації останнього.

Свідоцтво про право власності на машиномісце 
№ 26 за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 13-Е, 
видане КМДА на ім’я Іванець Світлани Вікторівни, 

вважати втраченим.

Свідоцтво про право власності на машиномісце 
№ 27 за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 13-Е, 

видане КМДА на ім’я Ващенка Валерія Вікторовича, 
вважати втраченим.

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1 ) перебуває кримінальне провадження № 22017180000000102 (номер проваджен-
ня  1-кп/569/418/18, справа № 569/714/18) про обвинувачення Степаненка Віталія Володими-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Крижова Оксана Григорівна викли-
кає обвинуваченого Степаненка Віталія Володимировича, 03.10.1979 р.н., громадянина Укра-
їни, уродженця м. Селідове Донецької області, останнє місце реєстрації за адресою: Доне-
цька обл., м. Донецьк, вул. Більшовиків, буд. 26, кв. 2 у судове засідання, яке визначено су-
дом та призначено до судового розгляду на 25 листопада 2019 року о 09 год. 30 хв. та від-
будеться в приміщенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судово-
го засідання № 3.

Суддя О. Г. Крижова

Відповідно до Наказу Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АРХІКОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(далі — Товариство) № 1-2019/ДОВ від 11.11.2019 р.,  

Товариство повідомляє про відкликання всіх довіреностей,  

виданих Товариством з 28 вересня 2017 р.  

(дата державної реєстрації створення) 

і до 11 листопада 2019 р. включно.

товариство з обмеженою відповідальністю «Джоін ап! Фінанс»,  
код ЄДРПОУ: 40176889 (далі — Товариство) повідомляє про прийнят-
тя Загальними зборами Товариства рішення № 08/11 від 08.11.2019 
року  про подання заяви про виключення фінансової установи —   
ТОВ «Джоін Ап! Фінанс» з Державного реєстру фінансових установ у 
зв’язку із анулюванням ліцензії на провадження господарської діяль-
ності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на рин-
ку цінних паперів). 

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для участі у розгляді кри-
мінального провадження, яке відбудеться 21 листопада 2019 р. о 16.00 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25. 

Суддя О. Г. Васильченко

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

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

3) розділ І доповнити статтею 61 такого змісту:
«Стаття 61. Державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг
Державне управління у сфері безпеки автомобільних доріг здійснюється в меж-

ах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України:
1) Кабінетом Міністрів України;
2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері дорожнього господарства;
3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користу-
вання державного значення;

4) місцевими органами виконавчої влади;
5) органами місцевого самоврядування»;
4) у статті 11:
частину першу доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:
«6) визначення порядку та забезпечення ведення реєстру аудиторів безпеки автомо-

більних доріг;
7) визначення вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит 

та перевірку безпеки автомобільних доріг»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-

жавну політику у сфері дорожнього господарства, є компетентним органом з питань 
управління безпекою автомобільних доріг».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
частину третю доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобіль-

них доріг, що належать до сфери його управління»;
5) частину першу статті 12 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобіль-

них доріг, що належать до сфери його управління»;
6) у статті 13:
у назві та абзаці першому слово «державного» виключити;
доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) забезпечення проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг згід-

но з вимогами цього Закону, інших актів законодавства України, національних стандар-
тів України, а також вжиття необхідних заходів за результатами проведення аудиту або 
перевірки безпеки автомобільних доріг»;

7) статтю 20 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) приймати рішення щодо проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та пере-

вірки безпеки автомобільних доріг»;
8) статтю 21 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) забезпечення проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг згід-

но з вимогами цього Закону, інших актів законодавства України, національних стандар-
тів України, а також вжиття необхідних заходів за результатами проведення аудиту без-
пеки автомобільних доріг або перевірки безпеки автомобільних доріг»;

9) частину третю статті 40 після слів «забезпечення безпеки руху та екологічного ста-
ну доріг» доповнити словами «заходи, спрямовані на зменшення економічних витрат у 
зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-тран-
спортних пригод»;

10) частину другу статті 41 доповнити словами «та економічних втрат у зв’язку із за-
гибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних при-
год»;

11) розділ VIII доповнити статтею 421 такого змісту:
«Стаття 421. Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг
Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг забезпечує замовник 

аудиту на умовах, визначених договором на проведення аудиту безпеки автомобільних 
доріг.

Витрати на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг на стадії техніко-еконо-
мічного обґрунтування і на стадії підготовки проекту або робочого проекту включаються 
до кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, на стадії після введення в екс-
плуатацію — до витрат на утримання автомобільних доріг.

Фінансування проведення аудиту безпеки автомобільних доріг здійснюється за раху-
нок джерел, визначених відповідно до статей 40, 41 цього Закону, та з інших джерел, не 
заборонених законодавством»;

12) доповнити розділом XІ1 такого змісту:

«Розділ XІ1  
БЕЗПЕКа автоМоБІлЬнИХ ДоРІГ

Стаття 50. Управління безпекою автомобільних доріг
Управління безпекою автомобільних доріг здійснюється шляхом організації та про-

ведення аудиту безпеки автомобільних доріг, перевірок безпеки автомобільних доріг, 
виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-тран-
спортних пригод та ліквідації їх причин.

Проведення аудиту безпеки автомобільних доріг є обов’язковим на міжнародних та 
національних автомобільних дорогах.

Аудит безпеки автомобільних доріг проводиться:
на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) — до проведення експертизи 

проекту при будівництві нової автомобільної дороги;
на стадії підготовки проекту або робочого проекту — до проведення експертизи про-

ектів будівництва автомобільної дороги відповідно до класу наслідків об’єкта аудиту без-
пеки автомобільних доріг;

на стадії після введення в експлуатацію — протягом одного року з дня введення в 
експлуатацію.

Порядок проведення аудиту безпеки автомобільних доріг визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері дорожнього господарства.

На стадії експлуатації автомобільних доріг проводяться перевірки безпеки автомо-
більних доріг, що є обов’язковими на автомобільних дорогах загального користування.

Перевірка безпеки автомобільної дороги проводиться не рідше ніж один раз на три 
роки.

Проведення перевірки безпеки автомобільної дороги забезпечується особою, на ба-
лансі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка.

Перевірка безпеки автомобільних доріг здійснюється особами, які пройшли підтвер-
дження кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних до-
ріг, або юридичними особами, що залучили таких осіб.

Аудит проводиться аудиторами або юридичними особами, що залучають таких ау-
диторів, відомості про яких включаються до реєстру аудиторів безпеки автомобільних 
доріг.

Відносини між особою, яка проводить аудит (виконавець), та особою, на балансі або 
у власності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка (замовник), здійснюють-
ся на договірній основі.

Аудитору безпеки автомобільних доріг забороняється проводити аудит та перевір-
ку безпеки автомобільної дороги (або її ділянки), щодо якої він виступав проектантом 
чи підрядником.

Порядок проведення перевірки безпеки автомобільних доріг визначається централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політи-
ку у сфері дорожнього господарства.

Результати аудиту безпеки автомобільної дороги оформлюються у формі звіту, в 
якому зазначаються виявлені недоліки та потенційні ризики для безпеки автомобільної 
дороги або її ділянки та надаються рекомендації щодо їх запобігання або зменшення тяж-
кості їх наслідків.

Вимоги до форми та змісту звіту аудиту безпеки автомобільної дороги встановлю-
ються порядком проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги надається замовнику та особі, на балан-
сі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка, якщо за-
мовником виступає інша заінтересована особа.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги є обов’язковим для розгляду особою, на 
балансі або у власності якої перебуває відповідна автомобільна дорога або її ділянка, та 
організацією, що здійснює проектування, будівництво та експлуатацію об’єкта аудиту.

Звіт аудиту безпеки автомобільної дороги долучається до проектної документації що-
до об’єкта аудиту, що подається для проведення експертизи проекту, та паспорта авто-
мобільної дороги.

За результатами проведення перевірки безпеки автомобільної дороги складається 
звіт.

Звіт перевірки безпеки автомобільної дороги надається особі, на балансі або у влас-
ності якої перебуває автомобільна дорога або її ділянка, для вжиття заходів з усунення 
виявлених недоліків.

Звіт перевірки безпеки автомобільної дороги долучається до паспорта автомобіль-
ної дороги.

Вимоги до форми та змісту звіту перевірки безпеки автомобільної дороги встановлю-
ються порядком проведення перевірки безпеки автомобільних доріг.

Стаття 51.  Підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку  
безпеки автомобільних доріг

Підтвердження кваліфікації осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автомо-
більних доріг, здійснюють підприємства, установи та організації, акредитовані у відповід-
ній сфері згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг 
мають право отримати особи, які:

здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) ба-
калавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія галузі 
знань архітектура та будівництво;

мають стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки до-
рожнього руху не менш як три роки;

пройшли підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та перевірки безпеки 
автомобільних доріг за відповідними програмами;

підтвердили відповідність професійних знань, вмінь і навичок за результатами іспиту 
в ході підтвердження кваліфікації.

Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг ви-
дається строком на п’ять років.

Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки 
автомобільних доріг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відомості про аудитора безпеки автомобільних доріг або юридичну особу, яка про-
водить аудит із залученням аудиторів, включаються до реєстру аудиторів безпеки ав-
томобільних доріг.

Стаття 52. Реєстр аудиторів безпеки автомобільних доріг
Реєстр аудиторів безпеки автомобільних доріг є автоматизованою системою нако-

пичення, зберігання, обліку та надання інформації про аудиторів безпеки автомобільних 
доріг, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, та 
юридичних осіб, які проводять аудит із залученням аудиторів.

Порядок ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних до-
ріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг за-
тверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Стаття 53.  Відповідальність аудитора безпеки автомобільних доріг та особи,  
яка проводить перевірку безпеки автомобільних доріг

Аудитор безпеки автомобільних доріг та юридична особа, яка проводить аудит із за-
лученням аудиторів, несуть відповідальність відповідно до законодавства та договору на 
проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

Особи, які проводять перевірку безпеки автомобільних доріг, несуть відповідальність, 
передбачену законодавством».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім аб-

зацу п’ятого підпункту 12 пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності щодо 
міжнародних автомобільних доріг з 1 січня 2021 року та щодо національних автомобіль-
них доріг — через два роки з дня його опублікування.

2. До набрання чинності абзацом п’ятим підпункту 12 пункту 2 розділу І цього Закону 
аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг можуть проводити особи, які мають сер-
тифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, чинний у державах — 
членах Європейського Союзу.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 
Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
17 жовтня 2019 року 
№ 200-IX
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ЛИСТоПада

Луганщина сьогодні — це не 
тільки шахти і терикони, як за-

звичай говорять про край гості, які 
відвідували його багато років то-
му. Складовими іміджу стало гас-
ло «Луганщина привітна, різнома-
нітна, моя» і зображення символів 
регіону: лисиці, коня і бабака.  

З Лисичої Балки 
почався Донбас

Саме в Лисичій Балці (нині міс-
то Лисичанськ) у 1795 році було 
споруджено першу шахту. Від цієї 
дати варто починати відлік історії 
індустріального донбасу. до 1801 
року Лисичанськ залишався єди-
ним місцем вуглевидобутку в краї. 

але це місто — ще й європей-
ська історія донбасу, адже місце-
вість, на якій нині воно розташо-
ване, колись називали «десятою 
бельгійською провінцією». У 1887 
році бельгійський інженер Ернест 
Сольве та місцевий підприємець 
Іван Любимов, який був власни-
ком земель нинішнього Лисичан-
ська, створили акціонерне това-
риство «Любимов, Сольве і Ко» 
та заклали фундамент потужного 
виробництва кальцинованої соди 
аміачним способом. І донині в міс-
ті збережено житлові споруди, які 
свого часу побудували бельгійці.  

Унікальні кінні заводи 
Біловодщини 

Біловодщина, яку свого часу 
вважали «імператорською столи-
цею кінних заводів», тепер єдина 
в Україні територія, де залишило-
ся три кінні заводи: деркульський, 
Лимарівський і Новоолександрів-
ський, а також розташовані уні-
кальні споруди, що зберігають ар-
хітектурне обличчя ХVIII століття.

Серед них — манеж для трену-
вання коней, який звели у 1897 ро-
ці і називають японським, оскільки 
зовні він схожий на пагоду, а зсе-
редини — на розкриту парасоль-
ку. Найдивовижніше в будівлі те, 
що її каркас тримається на одно-
му центральному стовпі завдя-
ки геометрично вивіреній системі 
розтяжок та опор. Манеж за при-
значенням використовують і досі. 
а опори не замінювалися з кінця 
ХІХ століття, бо виготовлені з си-
бірської модрини — вічного дере-
ва. З неї зроблені палі, на яких і 
досі тримається Венеція.

Бабаки та ковила  
у степу

Луганщина — не тільки  про-
мисловий край, а ще й незайма-
ні природні території, до яких на-
лежить заповідник «Стрілецький 
степ». Засновано його у 1931 ро-
ці. Це — унікальне зібрання тва-
ринного і рослинного світу на пів-
денному сході України, де взято 
під охорону природні екосистеми. 
На території заповідника — понад 

3000 видів флори і фауни, серед 
яких до Червоної книги України та 
Європейського червоного спис-
ку внесено відповідно 92 і 11 ви-
дів, а у списки Бернської конвенції 
про охорону дикої флори та фау-
ни і природних середовищ існу-
вання в Європі — два види флори 
і 136 видів фауни, представлені на 
цій території. 

Вигадані й реальні 
персонажі 
Старобільська

Про красу Старобільщини роз-
повідати можна довго, але кра-
ще хоч раз  побачити. Багатьох ту-
ристів приваблює те, що саме це 
місто описали у романі «12 стіль-
ців» І. Ільф та Є. Петров як Стар-
город і де у жовтні щороку прохо-
дить мистецько-туристичний фес-
тиваль «осінь у Старгороді». У 
центрі міста за туристами з бал-
кону будівлі колишнього готелю 
спостерігає увічнений у камені Не-
стор Махно, який тривалий час 
мешкав у місті, де, за легендою, 
заховав здобуті ним скарби.

Жіночі костюми 
розкривають 
таємниці

Головним надбанням жителі 
смт Новоайдару вважають най-
більшу в Україні колекцію автен-
тичних костюмів цієї території, яку 
збирали півтора десятка років. У 
районному краєзнавчому музеї 
зберігаються 26 унікальних народ-
них костюмів: сукні та спідниці-ша-
рахвани, фартухи-запонки, див-
ні намиста-бузовки, чудернацькі 
головні убори-оправи та інше. У 
кожного вбрання — неповторна 
історія, що підтверджує мультина-
ціональність Луганщини.

Адміністративний 
центр Луганщини 

Сєвєродонецьк, який тимча-
сово став адміністративним цен-

тром області, — частина про-
мислової агломерації, що фор-
мується навколо річки Сівер-
ський донець. Це — сучасне міс-
то, яке динамічно розвивається. 
На його околиці серед величних 
сосен дуже гармонійно розташу-
вався храмовий комплекс «Лісо-
ва дача», де вся атмосфера про-
низана духом вічності. Це перша 
в Сєвєродонецьку типова цер-
ковна споруда. При храмі працю-
ють бібліотека і недільна школа, 
дитячий оздоровчий табір. Улю-
блене місце відпочинку сєвєро-
донеччан — два озера Паркове 
та Чисте.

Преображенський 
печерний монастир

Унікальний архітектурно-іс-
торичний комплекс підземних 
споруд у Сватівському районі 
— природний архітектурно-ар-
хеологічний музей-заповідник 
«Преображенський печерний 
монастир». Його будівництво 
розпочалося в XVII ст. непода-
лік річки Кобилки на верши-
ні схилу Татарської балки і три-
вало у кілька етапів аж до кінця 
ХІХ століття. На початку ХХ ст., 
з настанням епохи атеїзму, чен-
ці його покинули.  У 60-х роках 
ХХ ст. комплекс відкрили для 
відвідувачів. 

Загальна довжина тунелю з 
печерами — близько 230 м, у 
стінах вирубано напівкруглі ні-
ші, ймовірно, для ікон. Є у комп-
лексі й приміщення хрестопо-
дібної форми, що можливо ко-
лись слугувало підземним хра-
мом. Вхід до печери обрамля-

ють дерева, які особливо гарні 
восени. дорогою до печер мож-
на натрапити на мальовниче 
джерело з кришталево чистою 
водою. 

Слобожанське 
подвір’я кінця 
ХІХ — початку ХХ 
сторіччя

Етнографічний комплекс «Сло-
божанське подвір’я кінця ХІХ — 
початку ХХ сторіччя» є єдиним на 
Луганщині, де збережено унікаль-
ні експонати, які розкривають не 
тільки особливості культури Но-
вопсковського району, а й популя-
ризують народні традиції Слобо-
жанщини. Будівлі і подвір’я збере-
глися такими, якими були сільські 
садиби Слобожанщини наприкін-
ці XІХ століття. 

Луганщину часто називають 
східною брамою України. Край 
відкритий для тих, хто їде сюди 
з добром. З давнини Луганщи-
на давала притулок вільним, пра-
цьовитим і сильним духом людям, 
які у безкраїх степах під палючим 
сонцем створювали нове життя: 
свої громади з власними госпо-
дарствами та самобутніми зви-
чаями. 

Гості Луганщини не поїдуть 
без унікальних сувенірів. Комусь 
сподобається «Щасливий крей-
дяник» — жартівливий сувенір, 
вигаданий ініціативною групою 
Новопсковської громади. Ці кре-
ативно оформлені пакуночки з 
крейдою можна не лише дару-
вати, а й смакувати. а комусь 
припаде до смаку товар з пасіки 
«Медове джерело», що на Сва-
тівщині. Ця місцевість славиться 
не лише екологічно чистим ме-
дом, а й натуральною космети-
кою з медом, яка користується 
чималим попитом. 

Крім зазначених сувенірів, ту-
ристам запропонують інновацій-
ний сувенір — окуляри Travelbox 
VR, за допомогою яких можна по-
бачити колекцію туристичних па-
норам Луганщини та відео-360 в 
режимі віртуальної реальності.

Тож відвідайте цей різнома-
нітний та привітний край, який 
обов’язково вас приємно зди-
вує, а подорож Луганщиною за-
лишить у вашій пам’яті тільки до-
брі спогади.

Детальніше про ці та інші привабливі туристські маршрути Луганщи-
ни можна дізнатися в департаменті економічного розвитку, зовнішньо-
економічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адмі-
ністрації за адресою: 

м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, буд. 59 
Тел. +380 (6452) 4-22-50, 2-33-08
E-mail: vistur@ukr.netта economy@loga.gov.ua
Вебсторінка: http://brand.lg.ua/
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Луганщина —  
східна брама України
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І закружляли 
«Шербурзькі парасольки»

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МУЗИКА. Французький піаніст-віртуоз Максим Зеккіні подарував рів-
нянам і гостям міста унікальний вечір, на який вони чекали з нетерпін-
ням. На запрошення «альянс-Франсез» за сприяння Посольства Фран-
ції він дає унікальний тур Україною, який символічно розпочав у місті, 
звідки родом його батьки. Попереду концерти в одесі та Львові.

Рівняни активно діляться враженнями від високого мистецтва: «Під йо-
го пальцями народжувалася не просто музика — народжувався новий 
Всесвіт. Ті потаємні струни душі, що ми так ретельно приховуємо день у 
день, бриніли, розквітали, вібрували з кожним акордом митця. Наче дав-
но спраглий нарешті досхочу напився чистої води. М’яко вступив Моцарт. 
Життєствердно відгукнувся Верді. Яскраво спалахнула веселка Шопена. 
Ференц Ліст підхоплював у витонченому вальсі. дебюссі заколисував ди-
тячі спогади Місячним сяйвом. Етюди мюзиклу «Вестсайдська історія» 
збурювали й надихали. Закружляли у легкій круговерті «Шербурзькі па-
расольки» Леграна. Різноманіть французької музики, глибокої та витон-
ченої», — написала на своїй сторінці у фейсбуці рівнянка Віра Славіна.

У Рівному маестро виступав два роки тому із концертом для лівої ру-
ки. «Насправді я правша. але дуже хотів, щоб моя ліва рука працювала 
на тому самому рівні, тому безперервно тренував її. Тепер бачите, що з 
цього виходить», — сказав Максим студентам інституту мистецтв Рів-
ненського  державного гуманітарного університету, для яких перед кон-
цертом встиг провести майстер-клас. Він один із трьох піаністів світу, 
який може дати цілий концерт лівою рукою.

Трипільська культура тепер в інтернеті
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ОНЛАЙН-РЕСУРС. Інтерес до 
Трипільської культури останніми 
роками не тільки не згасає, а, як 
свідчать дослідники, посилюєть-
ся. археологічна культура мідно-
кам’яної та початку бронзової 
доби потроху розкриває свої та-
ємниці. Багаторічні дослідження 
Трипільської культури, зауважує 

Владислав Чабанюк, директор 
державного історико-культур-
ного заповідника «Трипільська 
культура» в селі Легедзине Таль-
нівського району на Черкащині, 
виявляють нові загадки давнини. 
Їхня кількість не менша, ніж то-
ді, коли дослідники тільки почали 
вкопуватися у ґрунт поблизу міс-
течка Трипілля. Стародавні кера-
мічні вази, металеві наконечники, 
залишки фасадів житла прадав-

ніх людей, рештки громадських 
споруд, гончарних горнил та ін-
ші знахідки відтепер можна поба-
чити в інтернеті. Недавно в запо-
віднику презентували онлайн-ба-
зу артефактів. Створити її плану-
вали давно. Нині ж реалізувати 
ідею вдалося завдяки сприянню 
Українського культурного фон-
ду та обласного бюджету. 500 ти-
сяч гривень на реалізацію цього 
проєкту спрямував Український 

культурний фонд, ще 140 тисяч 
гривень надав обласний бюджет.

детальніше дізнатися про жит-
тя і побут трипільців можна в ру-
бриках сайту: кераміка, предме-
ти з міді, знаряддя праці, зброя, 
поселення трипільців, пластика, 
ткацтво, житлобудування, а та-
кож фото і відеоархіви. Нові арте-
факти, які знаходитимуть під час 
розкопок, також стануть надбан-
ням інтернет-ресурсу.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +7 +12 Черкаська +2 +7 +7 +12

Житомирська +2 +7 +7 +12 Кіровоградська +2 +7 +7 +12
Чернігівська +2..7 +7 +12 Полтавська +1 +6 +7 +12
Сумська +2 +7 +7 +12 Дніпропетровська 0 +5 +7 +12
Закарпатська +2 +7 +13 +18 Одеська +4 +9 +12 +17
Рівненська +3 +8 +9 +14 Миколаївська +2 +7 +9 +14
Львівська +3 +8 +9 +14 Херсонська +2 +7 +9 +14
Івано-Франківська +3 +8 +9 +14 Запорізька 0 +5 +9 +14
Волинська +3 +8 +9 +14 Харківська +2 -3 +6 +11
Хмельницька +3 +8 +9 +14 Донецька +2 -3 +6 +11
Чернівецька +3 +8 +9 +14 Луганська +2 -3 +6 +11
Тернопільська +3 +8 +9 +14 Крим +3 +8 +10 +15
Вінницька +3 +8 +8 +13 Київ +4 +6  +9 +11

Укргiдрометцентр

Французький віртуоз Максим Зеккіні — один із трьох піаністів 
світу, який може дати концерт лівою рукою
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