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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР БОРОДЯНСЬКИЙ:
«Держава зацікавлена, 

щоб українське кіно 
й серіали про нашу 

країну, минуле,  
сучасне, сьогодення 

з’являлися в 
інформаційному 

просторі й 
мали широку 

глядацьку 
аудиторію».

ГТС готова  
до заповнення газом

ТРАНЗИТ. У Відні пройшла зустріч між міністром енергетики та 
захисту довкілля України Олексієм Оржелем та міністром енергети-
ки Російської Федерації Олександром Новаком у межах тристорон-
ніх переговорів із підготовки до підписання договору про транспор-
тування газу українською ГТС.  У переговорному процесі уряд діє 
виключно в інтересах українського народу та кожного українця зо-
крема і разом з європейською стороною обстоює позицію щодо гри 
за європейськими правилами за умови довгострокового контракту. 

«Ми як надійний партнер маємо забезпечити стабільність і без-
перебійність транспортування природного газу на європейські 
ринки», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ сло-
ва міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. Під-
писання довгострокового договору на транспортування газу від-
повідно до європейського законодавства та на економічно об-
ґрунтованих умовах — питання енергетичної безпеки не лише 
України, а й Європи. 

У різних форматах переговори триватимуть і надалі.

64,7 млн штук
становить наразі загальна кількість 

платіжних карт в Україні. За 9 місяців 
їх побільшало на 9%

ГЕОПОЛІТИКА. Європарламент офіційно дав зелене світло  
роботі  Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн

Чого чекати 
Україні від нової 
Єврокомісії

Міністр культури, молоді та спорту про розвиток 
цивілізованого кіноринку 

5 7 
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Законопроєкт про заборону 
використання пластикових 
пакетів потрібний  
та актуальний, але по суті 
проблему майже не розв’язує

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Про свій шлях у мистецтві 
«Урядовому кур’єру» розповів 
заслужений художник України 
пейзажист Іван Гапоченко  
з Сумщини
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

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

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

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

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

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

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Нова голова Єврокомісії (ліворуч) обіцяє активізувати відносини ЄС з державами «Східного партнерства»,  
до яких належить і наша країна  
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 листопада 2019 р. № 1081-р

Київ

Про перерозподіл та розподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству 

соціальної політики на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків дер-
жавного бюджету шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» на суму 330,7 тис. 

гривень; 
2501130 »Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразли-

вих категорій населення» на суму 26 423,1 тис. гривень (з них оплата праці — 12 248,5 тис. 
гривень, комунальні послуги та енергоносії — 776,8 тис. гривень); 

2501160 «Довічні державні стипендії» на суму 222,4 тис. гривень;
2501230 »Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комуналь-

них послуг у грошовій формі» на суму 251 684,9 тис. гривень;
2501480 »Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» на 
суму 21 461,6 тис. гривень;

2511110 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошо-
вого забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних по-
слуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допо-
моги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових бу-
динків» на суму 65 553,9 тис. гривень згідно з додатком 1;

2) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2511170 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпечен-
ням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціаль-
ного характеру, в форматі «Прозорий офіс» на суму 40 303,455 тис. гривень;

3) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
2501150 »Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських 

переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові за-
слуги перед Батьківщиною» на суму 1 060,6 тис. гривень;

2501290 »Виконання рішень суду на користь фізичних та юридичних осіб» на суму 330,7 
тис. гривень;

2511220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутови-
ми відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за вста-
новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у ба-
гатоквартирних будинках за індивідуальними договорами» на суму 251 684,9 тис. гривень 
згідно з додатком 2;

4) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:
2501040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у 

сфері соціальної політики»  на суму 20 тис. гривень;
2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абза-
цами 5—8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, кон-
тузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11—14 час-
тини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на суму 27 037,987 тис. гривень згід-
но з додатком 3;

2511180 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівель-
но-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, осіб з їх числа» на суму 125 845,868 тис. гривень згідно 
з додатком 4.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України:
1) здійснити розподіл у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
 на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування цен-

трів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форма-
ті «Прозорий офіс» в обсязі 1 266,5 тис. гривень згідно з додатком 5;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сі-
мей осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосеред-
ньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, в обсязі 87,742 
тис. гривень згідно з додатком 6;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сі-
мей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, які 
стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту», та які потребують поліпшення житлових умов, в обсязі 787,739 тис. гривень згідно з 
додатком 7;

2) здійснити перерозподіл у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II гру-
пи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушко-
джень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 час-
тини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», та які потребують поліпшення житлових умов, в обсязі 460,986 тис. гривень згід-
но з додатком 8.

3. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу та розподілу видатків 

державного бюджету, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Вер-
ховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до 
розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
ОБСЯГ  

видатків споживання за програмою 2511110 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 

ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною  
та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, підтримку малих групових будинків», що зменшується

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків,  
тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 5 214,6
Волинської області 1 539,6
Дніпропетровської області 4 667,7
Донецької області 4 500
Житомирської області 4 613,1
Закарпатської області 7 200
Запорізької області 1 342
Івано-Франківської області 2 792,1
Кіровоградської області 2 548,6
Луганської області 1 157,9
Львівської області 2 093,2
Одеської області 5 087
Полтавської області 5 300
Рівненської області 1 261,7
Сумської області 1 339,2
Тернопільської області 1 903,1

Херсонської області 1 836,4
Хмельницької області 5 446,2
Чернівецької області 4 130,5
Бюджет м. Києва 1 581
______
Усього

65 553,9

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
ОБСЯГ  

видатків споживання за програмою 2511220 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку води та теплової  енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами», що збільшується

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків, 
 тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 2 043,4
Волинської області 3 133,8
Дніпропетровської області 25 369,3
Донецької області 15 909,4
Запорізької області 3 753,9
Київської області 20 654,8
Кіровоградської області 5 874,2
Луганської області 8 610,5
Львівської області 29 725,3
Одеської області 11 746,8
Сумської області 3 871,2
Тернопільської області 3 644,6
Харківської області 16 618,3
Херсонської області 27 420,5
Черкаської області 5 226,1
Чернігівської області 8 107,2
Бюджет м. Києва
______
Усього

59 975,6
251 684,9

Додаток 3 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
ОБСЯГ  

видатків розвитку за програмою 2511120 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 
1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних  під час безпосередньої участі  
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів  

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  

їх здійснення, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 

поліпшення житлових умов», що збільшується

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків, 
 тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 584,907
Волинської області 867,577
Дніпропетровської області 982,483
Донецької області 1 242,36
Житомирської області 1 372,841
Закарпатської області 649,575
Запорізької області 483,713
Івано-Франківської області 641,306
Київської області 1 245,005
Кіровоградської області 891,344
Луганської області 641,175
Львівської області 2 226,004
Миколаївської області 867,345
Одеської області 1 746,091
Полтавської області 583,952
Рівненської області 580,125
Сумської області 1 460,982
Тернопільської області 821,769
Харківської області 1 878,032
Херсонської області 1 633,382
Хмельницької області 912,52
Черкаської області 1 272,572
Чернівецької області 957,564
Чернігівської області 1 068,604
Бюджет м. Києва
______
Усього

1 426,759
27 037,987

Додаток 4 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
ОБСЯГ  

видатків розвитку за програмою 2511180 «Субвенція з державного 
 бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа», що збільшується

Найменування 
місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків, 
тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 9 619,143
Волинської області 1 914,121
Дніпропетровської області 21 604,225
Донецької області 1 248,918
Житомирської області 1 100
Закарпатської області 3 762,109
Запорізької області 10 000
Івано-Франківської області 1 168,155
Київської області 2 538,007
Кіровоградської області 8 000
Луганської області 3 065,506
Львівської області 2 678,393
Миколаївської області 13 918,804
Одеської області 13 953,721
Рівненської області 8 372,68
Тернопільської області 2 142,103
Харківської області 5 819,691
Хмельницької області 6 643,777
Черкаської області 5 426,385
Чернівецької області 2 870,13
______
Усього 125 845,868

Додаток 5 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
РОЗПОДІЛ 

у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру,  
в форматі «Прозорий офіс»

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,  
тис. гривень

Бюджет Гніванської міської об’єднаної територіальної громади 
Вінницької області 1 266,5
______
Усього 1 266,5

Додаток 6 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
РОЗПОДІЛ 

у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11—

14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Обласний бюджет Вінницької області 87,742
______
Усього 87,742

Додаток 7 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
РОЗПОДІЛ 

 у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Найменування  
місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Обласний бюджет Львівської області 787,739
______
Усього 787,739

Додаток 8 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 листопада 2019 р. № 1081-р
 ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

 у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці 

чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі 
у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Найменування місцевого бюджету 
 адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень
зменшення обсягу збільшення обсягу

Обласний бюджет:
Волинської області 233,211
Житомирської області 460,986
Львівської області 227,775
______
Усього 460,986 460,986

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСО-

ВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі — ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ) (код за  

ЄДРПОУ 41332076, 01042, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 33, офіс 

2Б) повідомляє, що загальними зборами учасників ТОВ «ФК «АРСЕ-

НАЛ» згідно протоколу № 3-2019 від 12 листопада 2019 року при-

йнято рішення щодо подання заяви до Національної комісії, що здій-

снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про 

виключення ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» з Державного реєстру фінансо-

вих установ.

Оголошення № 286/5/7420-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку 

в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 

03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умо-

вах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Луцьк, до 20 квартир; лот 2 — м. Львів, 

до 14 квартир; лот 3 — м. Рівне, до 10 квартир; лот 4 — м. Тер-
нопіль, до 10 квартир; лот 5 — м. Хмельницький, до 10 квар-
тир; лот 6 — м. Вінниця, до 20 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 
20 квартир; лот 8 — м. Дніпро, до 20 квартир; лот 9 — м. Запоріж-
жя, до 17 квартир; лот 10 — м. Житомир, до 30 квартир; лот 11 
— м. Полтава, до 20 квартир; лот 12 — м. Суми, до 10 квартир; 
лот 13 — м. Маріуполь Донецької обл., до 22 квартир; лот 14 — 
м. Васильків Київської обл., до 15 квартир; лот 15 — м. Біла Церк-
ва Київської обл., до 10 квартир; лот 16 — м. Володимир-Волин-
ський Волинської обл., до 20 квартир; лот 17 — м. Мукачеве За-
карпатської обл., до 6 квартир; лот 18 — м. Золочів Львівської обл.,  
до 15 квартир; лот 19 — м. Старокостянтинів Хмельницької обл., 
до 10 квартир; лот 20 — м. Івано-Франківськ, до 20 квартир; лот 21 
— м. Стрий Львівської обл., до 10 квартир; лот 22 — м. Одеса, до 
50 квартир; лот 23 — м. Чернігів, до 10 квартир; лот 24 — м. Ко-
ломия Івано-Франківської обл., до 12 квартир; лот 25 — м. Гайсин 
Вінницької обл., до 20 квартир; лот 26 — м. Очаків Миколаївської 
обл., до 7 квартир; лот 27 — м. Первомайськ Миколаївської обл., 
до 10 квартир; лот 28 — м. Бахмут (Артемівськ) Донецької обл., до 
12 квартир; лот 29 — м. Глухів Сумської обл., до 5 квартир; лот 30 — 
м. Бердянськ Запорізької обл., до 22 квартир; лот 31 — м. Новоград-
Волинський Житомирської обл., до 10 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інфор-
мація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — 
Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 26.12.2019; 
на умовах пайової участі — до 25.03.2020 (термін оформлення пра-
ва власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства 
оборони України — до 08.04.2020); 

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 30.12.2019; на 
умовах пайової участі — до 30.06.2020.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент дер-

жавних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства 
оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 11.12.2019, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 11.12.2019, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок 

з учасниками: Ядвіжин Олег Миколайович, Тимошенко Оле-
на Леонідівна, тел./факс (044) 4547459, ddz7@ukr.net, Шляхо-
ва Оксана Валеріївна, тел. (044) 2711202, Марініч Сергій Петрович, 
тел. (044) 2711272.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Оголошення 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для забезпечення житлом  військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тел. 044-249-2723, 
m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 5 від 13.06.2019.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 09.07.2019 об 11-00 за адресою: 03151, м. Київ, вул. На-

родного Ополчення, 9-А.
5. Інформація про результати проведення конкурсу:
- за лотами 1, 2 — відмінено у зв’язку з тим, що до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж 

двох учасників;
- за лотом 3 — відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
- за лотом 4 переможцями визнано:
ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775), 40 квартир;
ФО Шрам Костянтин Валерійович (ІПН 3212216937), 2 квартири;
ФО Політько Павло Олексійович (ІПН 2868303914), 2 квартири;
ФО Лада Андрій Сергійович (ІПН 2903718259), 3 квартири;
ФО Тітко Михайло Олександрович (ІПН 2900618577), 3 квартири.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як обви-
нуваченого Степанова Валерія Володимировича, 07.04.1960 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, 
пров. Калініна, буд. 15) для участі у кримінальному проваджен-
ні №750/8058/16-к по обвинуваченню Степанова Валерія Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2019 року о 10 год. 
00 год. під головуванням судді Кулініча Ю. П. у приміщенні суду 
за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 209.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Радчен-
ко Ганну Миколаївну, Гітліна Ігоря Борисовича як відповідачів 
у судове засідання у справі за позовом компанії «Стіхтінг Адмі-
ністратікантор НЕМС» (Stitching Аdministratiekantoor NЕМS) до 
Радченко Ганни Миколаївни, Гітліна Ігоря Борисовича про ви-
значення правочину недійсним, яке призначене на 10 год. 30 хв. 
9 грудня 2019 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде 
розглянута за наявними в ній доказами.

Cуддя І.О. Макаренко

Обвинувачений Якімцов Олег В’ячеславович, 19.05.1967 р.н., 

викликається до Печерського районного суду м. Києва 5 груд-

ня 2019 року на 09-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Володи-

мирська, 15, каб. 302, суддя Смик С.І., для участі в підготовчо-

му судовому засіданні з розгляду кримінального провадження 

за обвинуваченням Якімцова О.В. за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 

України.

Паршин Дмитро Олександрович вимагає від Ленчікова  
Романа Дмитровича негайно повернути кошти в розмірі  
3 666 000 гривень, які Ленчіков Р.Д. отримав 31.08.2018  
згідно розписці від Паршина Дмитра Олександровича.  
Зазначені дії необхідно зробити в адресу Паршина Д.О. осо-
бисто або перерахувати на банківські реквізити: АТ «ПУМБ»,  
UА 57 334851 0000026202112014776, одержувач Паршин Дми-
тро Олександрович, код 3030701954. Засоби зв’язку: Паршин 
Дмитро Олександрович, а/с 41, м. Бердянськ, 71112.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів 
страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів, вважати 
недійсними наступні бланки полісів: 
АО/0014503, АО/0014513, АО/0014516, АО/0014517, 
АО/0014519, АО/0014521, АО/0014591, АО/0014592, 
АО/0014593, АО/0014594, АО/0014595, АО/0014596, 
АО/0014597, АО/0014600, АО/0014522, АО/0014523, 
АО/0014524, АО/0014525, АО/0014526, АО/0014527, 
АО/0014528, АО/0014532, АО/0014533, АО/0014534, 
АО/0014535, АО/0014536, АО/0014537, АО/0014538, 
АО/0014539, АО/0014540, АО/0014541, АО/0014542, 
АО/0014543, АО/0014544, АО/0014545, АО/0014546, 
АО/0014547, АО/0014548, АО/0014549, АО/0014550, 
АО/0014551, АО/0014552, АО/0014553, АО/0014554, 
АО/0014555, АО/0014556, АО/0014557, АО/0014558, 
АО/0014559, АО/0014560, АО/0014561, АО/0014562, 
АО/0014563, АО/0014564, АО/0014565, АО/0014566, 
АО/0014567, АО/0014568, АО/0014569, АО/0014570, 
АО/0014571, АО/0014572, АО/0014573, АО/0014574, 
АО/0014575, АО/0014576, АО/0014577, АО/0014578, 
АО/0014579, АО/0014580, АО/0015610, АО/0015614, 
АО/0015615, АО/0710061, АО/0710063, АО/0710083, 
АО/0710084.

(Наказ № 28 від 26.11.2019 р.).

Другий апеляційний адміністративний суд у спра-
ві № 520/1224/19 викликає: Довженка Олександра 
Сергійовича, Мазепу Геннадія Борисовича, Приват-
ного нотаріуса Харківського міського нотаріально-
го округу Марюхніч Жанну Євгенівну, представни-
ка Міністерства юстиції України, представника Фер-
мерського господарства «Любава-2015», Державно-
го реєстратора Комунального підприємства «Поста-
чальник послуг» Солоницівської селищної ради Хар-
ківської області Луценка Павла Геннадійовича, Дер-
жавного реєстратора Комунального підприємства 
«Постачальник послуг» Солоницівської селищної ра-
ди Харківської області Богославця Сергія Володими-
ровича, Державного реєстратора Нивотрудівської 
сільської ради Дніпропетровської області Ковальова 
Сергія Вадимовича, Державного реєстратора Харків-
ської філії Комунального підприємства «Агенція ад-
міністративних послуг» Бурдюк Ірину Сергіївну в су-
дове засідання, призначене на 5 грудня 2019 року  
о 16:00 год. у залі судових засідань № 3 в приміщен-
ні Другого апеляційного адміністративного суду за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ВИКЛИК ДО СУДУ
Кагарлицький районний суд Київської області ви-

кликає як відповідачку гр. Сміщенко Тетяну Віталіїв-
ну по цивільній справі № 368/16/19 за позовом СТОВ 
«Колос» до Ковриги Ольги Вікторівни, Ружанського 
Віктора Антоновича, Стешенко Любові Миколаївни, 
Кириленка Віталія Валерійовича, Фардутдінова Вік-
тора Магфуряновича, Коробенка Петра Павловича, 
Блажчук Ірини Віталіївни, Ілляша Володимира Віта-
лійовича, Полтаракової Галини Петрівни, Сміщенко 
Тетяни Віталіївни, Микитянського Олександра Арту-
ровича, Авраменко Ірини Миколаївни, Іваненко Лю-
бові Павлівни, Клеаки Андрія Михайловича, ТОВ Аг-
рокомплекс «Узин ПЛЮС», Державного реєстрато-
ра Мироненко Юлії Юріївни про визнання правочинів 
недійсними, скасування рішень та записів, для роз-
гляду даної справи по суті. Фактичне місце прожи-
вання невідоме.

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у м. Кагарлик в приміщенні Кагар-
лицького районного суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володими-
ра Великого-3, головуючий по справі суддя Зака-
блук О.В.

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

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ с. КАМБУРЛІЇВКА,
А ТАКОЖ ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ!

Повідомляємо про оприлюднення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку документа державного планування «Гене-
рального плану території с. Камбурліївка Онуфріївського ра-
йону Кіровоградської області».

Процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 9 
та ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
громадське обговорення звіту стратегічної екологічної оцін-
ки проекту державного планування починається з дня опри-
люднення такої заяви в засобах масової інформації з 23 лис-
топада 2019 р.

Строк громадського обговорення встановлюється замов-
ником і не може становити менше як 30 (тридцять) днів з 
дня даної публікації.

Ознайомитись із звітом про стратегічну екологічну оцін-
ку можна в приміщенні сільської ради. У визначений термін 
просимо залишити ваші зауваження та пропозиції для по-
дальшого їх врахування.

Громадськість у межах строку громадського обговорення 
має право подати замовнику в письмовій формі (у тому чис-
лі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до про-
екту документа державного планування та звіту про страте-
гічну екологічну оцінку. Пропозиції і зауваження, подані піс-
ля встановленого строку, не розглядаються.

За організацію розгляду пропозицій відповідальний голо-
ва Камбурліївської сільської ради — Крутько Сергій Воло-
димирович.

Пропозиції до проекту містобудівної документації при-
ймаються в адмінбудівлі сільської ради за адресою: 28113, 
с. Камбурліївка, вул. Перемоги, 1, тел. 95-3-10.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлого 30.10.2011 року Безименного Володи-

мира Івановича. Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї 

Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлої 10.06.2008 року Довгань Рози Денисів-

ни. Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дні-

пропетровська обл., Царичанський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської диві-

зії, 15, тел. 0569031468.

Кваліфікаційний сертифікат відпові-

дального виконавця окремих видів ро-

біт, пов’язаних із створенням об’єктів ар-

хітектури, серія АР, 004854, виданий на 

ім’я Ткаченко Віталій Анатолійович, 

вважати втраченим.

Плеханова Ігоря Володимировича, 02.01.1963 року народження, за-
прошуємо протягом місяця до Третьої дніпровської державної нотарі-
альної контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Плехано-
вої Лілії Григорівни, померлої 25 травня 2019 року.

Втрачені документи ТОВ «ТАТО», код ЄДРПОУ 32446148 — Виписку 
з ЄДР, Свідоцтво про реєстрацію платника податку, Довідку з Управлін-
ня Статистики, Статут та печатку, 

вважати недійсними.

Втрачені документи фірми ТОВ «Креатив Буд Сервіс», код ЄДРПОУ 
41993386 — Виписку з ЄДР, Свідоцтво про реєстрацію платника подат-
ку, Довідку з Управління Статистики, Статут та печатку, 

вважати недійсними.

Мармуліївська сільська рада Володарського району Київської області (код ЄДРПОУ 04358098) по-
відомляє про звернення до суду по визнанню спадщини відумерлою за Мармуліївською територіаль-
ною громадою після смерті Якимчука Юхима Федоровича (помер 23 січня 2002 року), Шабельник Ві-
ри Власівни (померла 17 липня 2009 року), Опанасенка Петра Миколайовича (помер 30 травня 2005 
року), Бабія Василя Григоровича (помер 8 січня 2002 року), які залишили по собі спадкове майно у 
вигляді земельної частки (паю), що розташована на землях Мармуліївської сільської ради. Спадко-
ємців вищевказаних громадян просимо звернутись до Мармуліївської сільської ради в місячний тер-
мін з питань переоформлення спадщини.

Телефон для довідок: 045 (69) 36147, 050 7622954.

Втрачений судновий білет  

на човен марки БАРС-350, 

№ ЧРН-0209К, виданий  

на ім’я Рачков Еррен Петрович, 

вважати недійсним.

Втрачені документи ФОП Та-

расенко Антоніна Романівна, код 

ЄДРПОУ 2249424723 — Випис-

ку з ЄДР, Свідоцтво про реєстрацію 

платника податку, Довідку з Управ-

ління Статистики та печатку, 

вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці Гло-
би Віктора Івановича, 1960 р.н., по-
мерлого 13 серпня 2019 року. Звер-
татися за адресою: 51937, Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське, 
пр. Перемоги, буд. 39, прим. 75,  
тел.: 380676793939, нотаріус Моро-
зова О.В.

Оголошення 
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення 
житлом  військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної 

гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснюва-

ти зв’язок з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій 

Юрійович (тел. 044-249-2723, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутріш-

ніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного 

бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується 

інформація про закупівлю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квар-

тир на умовах пайової участі та на вторинному ринку для за-
безпечення житлом військовослужбовців Національної гвар-
дії України.

4.2. Опис предмета конкурсу чи його частин:
Лот 1 — 7 квартир у м. Харків, у тому числі: 3 — одно-

кімнатні квартири, 3 — двокімнатні квартири, 1 — трикім-
натна квартира;

Лот 2 — 20 квартир у населених пунктах Києво-Свято-
шинського району Київської області, розташованих на від-
стані до 15 км від м. Києва та містах Бориспіль, Ірпінь, Буча, 
у тому числі: 5 — однокімнатних квартир, 5 — двокімнатних 
квартир та 10 — трикімнатних квартир.

До розгляду приймаються пропозиції на постачання квар-
тир в об’єктах, які знаходяться в населених пунктах, розта-
шованих на відстані до 15 км від обласного центру. Відстань 
від обласного центру до населеного пункту, в якому пропо-
нується житло, — це найкоротша відстань від дорожнього 
знака «Кінець населеного пункту» (обласний центр) до до-
рожнього знака «Початок населеного пункту» (населений 
пункт, в якому пропонується житло) по автомобільним до-
рогам з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир: до 25 грудня 2019 року.
4.4. Термін завершення внутрішніх опоряджувальних ро-

біт: до 01.04.2020
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, 

каб. № 705-Б, Управління розквартирування і капітального 
будівництва логістики.

6.2. Строк: до 11 грудня 2019 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
7.2. Дата: 11 грудня 2019 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: конкурсна документація та змі-

ни до неї розміщуються на веб-сайті mvs.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Дані про планову діяльність, мету та шляхи її здійснення
Передбачається капітальний ремонт нежитлового будин-

ку під адміністративно-офісні приміщення по пров. Ярослав-
ському, 3Б в Подільському районі м. Києва.

 Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього 
природного середовища

Вплив на земельні ресурси: замовником капітальний ре-
монт проводиться в межах існуючої будівлі та прилеглої ді-
лянки, яка визначена за відповідними документами.

Вплив на водні ресурси: умовами водопостачання є під-
ключення до існуючих мереж водопостачання. Водопоста-
чання та каналізування забезпечується Технічними умовами 
про приєднання до міських мереж водопостачання та кана-
лізування.

Можливе забруднення поверхневих і підземних вод: умо-
вами каналізування є середньодобове скидання стоків в по-
бутову каналізацію, а місцем підключення є каналізаційна 
мережа існуюча. Негативного впливу на водний басейн не 
передбачається.

Вплив на атмосферне повітря: за даними матеріалів ОВНС 
в процесі експлуатації проектованого об’єкта в атмосферне 
повітря не викидатимуться забруднюючі речовини. 

Вплив на флору: капітальний ремонт будівлі не вносить 
негативного впливу на ландшафт території, розвиток флори 
та фауни. Об’єкти флори та природно-заповідного фонду на 
ділянці будівництва відсутні. Запроектований об’єкт, вклю-
чаючи його інженерні комунікації, не розміщується у межах  
територій та об’єктів ПЗФ. 

Вплив на фауну: капітальний ремонт і експлуатація 
об’єкта не пов’язані з можливим погіршенням умов існуван-
ня видів фауни.

Вплив на соціальне середовище: капітальний ремонт не 
призведе до погіршення умов життєдіяльності місцевого на-
селення. 

Вплив на техногенне середовище: капітальний ремонт і 
експлуатація об’єкта проектування не впливатиме на про-
мислові, сільськогосподарські та житлово-цивільні об’єкти, 
наземні та підземні споруди, соціальну організацію терито-
рії, пам’ятники архітектури, історії, культури та інші елемен-
ти техногенного середовища, оскільки вони знаходяться по-
за зоною впливу даного об’єкта. 

Виробничі та господарсько-побутові відходи та їх вплив 
на довкілля: в процесі господарської діяльності проектова-
ного об’єкта утворюються ТПВ, накопичуватимуться в кон-
тейнерах і по мірі накопичення вивозитимуться згідно угоди. 

Оцінка впливу на довкілля запроектованого об’єкта — 
вплив визнається екологічно допустимим.

Зобов’язання замовника
Замовник зобов’язується виконувати проектні рішення, 

що наведені в документації у відповідності з нормами і пра-
вилами охорони навколишнього середовища та вимогами на 
всіх етапах капітального ремонту і подальшої експлуатації.

Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю 

на ім’я Ємельянова Олександра Олексійовича  

№ 6320281600:01:000:0116, виданий 12 вересня 2002 р. начальником 

відділу у Балаклійському р-ні ГУ Держкадастру у Харківській обл.,  

вважати недійсним.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чумеля Дми-
тра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., як обвинуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/6198/18, 1-кп/296/278/19 у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Шимон Л.C. у судове засідання, що відбудеться 5 грудня 
2019 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Куровського Дмитра В’ячеславовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни, який викликається для участі у розгляді кримінального провадження, яке 
відбудеться 5 грудня 2019 року об 11-00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя С. В. Кулик
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Дубовий гай на честь 
полеглих 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Дубовий гай висадили біля каплички-пан-
теону новітніх українських Героїв у селі Лішня, що в Кре-
менецькому районі на Тернопіллі. На стінах цієї релігійної 
споруди вже три роки встановлюють з кожної області гра-
нітні плити з іменами всіх полеглих у російсько-українській 
війні. Щороку тут відбувається Всеукраїнська проща «Щоб 
пам’ятали!» для родин загиблих військовослужбовців і вете-
ранів бойових дій.

В українців здавна символом мужності й стійкості, могут-
ності та пам’яті був дуб. Тому саме його обрали семеро ро-
дичів Героїв із Херсонщини. Олександр Сторчеус каже, що 
його син Руслан дуже любив садити дерева, закінчив біоло-
гічний факультет педуніверситету. Але коли 2014 року ворог 
напав на нашу країну, син пішов воювати. Поліг під Іловай-
ськом. Викарбували ім’я й Руслана Біленка, який загинув у 
листопаді 2014 року під час обстрілу колони поблизу доне-
цького летовища. 

Микола Сонько втратив на війні 23-річного сина Сергія, 
морського піхотинця. Свого часу пан Микола працював у 
Сарненському лісовому господарстві, що на Рівненщині, й 
тепер звернувся до колишніх колег долучитися до добро-
чинної акції. 137 саджанців червонолистих канадських ду-
бів подарували сарненські лісівники. Така кількість дере-
вець не випадкова, адже саме стільки жителів Херсонщи-
ни полягли на сході України. Саджанці приймуться і зашум-
лять пам’яттю. 

«Восени листя цих дубів стає багряним, як кров наших си-
нів і доньок, які віддали життя за рідну землю, — каже Ми-
кола Сонько. — І кожну її краплю пролито недарма, а відда-
но за Україну». 

Садити червонолисті дуби родичам полеглих Героїв із 
Херсонської області допомагали пластуни з міста Креме-
нець і учні загальноосвітньої школи та студенти лісотехніч-
ного коледжу із с. Білокриниця. 

Парафію Православної церкви України в Лішні очолює 
отець Андрій Любунь, капелан, волонтер, який каже, що тра-
дицію садити дерева на честь полеглих українських воїнів 
заклали  торік. Саме у травні 2018 року біля каплиці-панте-
ону з’явилася Алея пам’яті з дубів і лип. Навесні дерева ма-
ють посадити в пам’ять про загиблих із Дніпропетровської та 
Житомирської областей. 

Зберегти природу допоможе «Ліс у смартфоні»
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ІННОВАЦІЇ. Інноваційну роз-
робку, яка допоможе оберігати 
природні багатства, впроваджу-
ють у лісівників Закарпаття і ще 
дев’яти областях України. Маю-
чи в руках смартфон, будь-який 
представник громадськості, ту-
рист може перевірити на місці, чи 
легальними є рубки, і повідомити 

про наявні порушення контролю-
ючим органам.

Ноу-хау під назвою «Ліс у 
смартфоні» впроваджено Держ-
лісагентством як пілотний проєкт.  
З його допомогою вестимуть елек-
тронний реєстр заготівлі деревини, 
а також лісорубних квитків.

До електронної бази всі дані 
вносять у Лісогосподарському ін-
новаційно-аналітичному центрі. 
Скориставшись програмою «Ліс 

у смартфоні» і визначивши своє 
місцеперебування з допомогою 
геолокації на смартфоні, можна 
миттєво визначити, чи має ця пло-
ща дозвільні документи. 

Тестуючи програму, закарпат-
ські лісівники виявили і її недоліки. 
Вона добре працює там, де є ін-
тернет, а без зв’язку, який у горах 
дуже обмежений, не діє. А ще «Ліс 
у смартфоні» помічає лише квар-
тали та виділи, і не показує ділян-

ки, з яких складаються одиниці лі-
соплощ. На практиці рубка здій-
снюється в повній відповідності з 
ділянками, межі яких точно вста-
новлені. 

Лісівники сподіваються, що 
вдасться знайти розв’язання і цих 
технічних проблем. У такому ви-
падку всі ліси України  перебу-
ватимуть під контролем не лише 
державних органів, а й громад-
ськості. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1..-6 +2..-3 Черкаська -1..-6 -2..+3

Житомирська -1..-6 +2..-3 Кіровоградська -1..-6 -2..+3
Чернігівська -1..-6 +2..-3 Полтавська -1..-6 +2..-3
Сумська -1..-6 +1..-4 Дніпропетровська -1..-6 -2..+3
Закарпатська -1..-6 -1..+4 Одеська -2..+3 +1..+6
Рівненська -1..-6 -2..+3 Миколаївська +2..-3 +1..+6
Львівська -1..-6 -2..+3 Херсонська +2..-3 +1..+6
Івано-Франківська -1..-6 -1..+4 Запорізька +2..-3 -1..+4
Волинська -1..-6 -2..+3 Харківська -1..-6 +2..-3
Хмельницька -1..-6 -2..+3 Донецька -1..-6 +2..-3
Чернівецька -1..-6 -2..+3 Луганська +2..-3 +2..-3
Тернопільська -1..-6 -2..+3 Крим -2..+3 +1..+6
Вінницька -1..-6 -2..+3 Київ -2 -4  -1 +1

Укргiдрометцентр

Почувши прохання «Розкажіть 
кількома словами про своє 

місто», киянин лише усміхнеть-
ся й, мабуть,  делікатно відмо-
виться це робити. Передусім то-
му, що кількома словами розпо-
вісти про Київ неможливо. Адже 
навіть найкоротша оглядова екс-
курсія автобусом займе кілька 
годин. Тому досвідчені екскурсо-
води іноді запитують: «Вам про 
який Київ розповісти?» І невипад-
ково, оскільки є Київ історичний, 
культурний,  діловий,  театраль-
ний тощо. Тому сьогодні побіжно 
розповімо, що бажано побачити 
гостям столиці, які раніше ніколи 
не були у Києві. Починати варто 
із  храмів-святинь, пам’яток істо-
рії й архітектури, у яких віддзер-
калюється більш ніж тисячолітня 
історія стародавнього міста.

Історичний
Чарівність давнього Києва за-

чепить вас одразу, щойно опи-
нитеся в центрі столиці. Тут дві 
найвідоміші площі — Софійська 
і Майдан Незалежності. На пер-
шій височіє дзвіниця знаменито-
го Софійського собору, яку по-
будував Іван Мазепа, а в ній до-
сі зберігається великий дзвін ва-
гою 13 тонн, який відлили в 1705 
році на замовлення гетьмана. 
Сам собор — одна з найбільших 
святинь православ’я. Він заслу-
говує окремого відвідування, то-
му що тут зберігається скарбни-
ця фресок і мозаїк XI сторіччя. 
Площа цих фресок — 3000 ква-
дратних метрів, а унікальної мо-
заїки — 260 квадратних метрів. 
Коли милуватиметеся іконоста-
сом собору — Царськими врата-
ми, пам’ятайте, що його відпра-
вили на переплавку в жорстоку 
добу атеїзму й відновили тільки 
11 років тому, витративши 104 
кілограми срібла.

Неподалік Софійського собору 
сяє банями Михайлівський Золо-
товерхий. Його історія, яка поча-
лася в 1108 році, ще трагічніша. У 
1930-х роках храм підірвали біль-
шовики, а відбудували тільки на-
прикінці 1990-х. Але про це, щи-
ро кажучи, забуваєш, милуючись 
сліпучим блиском семи бань, які 
осіняє крилами сам архангел Ми-
хаїл.

Ви навряд чи втримаєтеся, щоб 
не оглянути гордість Києва — ви-
шукану й витончену Андріївську 
церкву у стилі бароко, де люблять 
робити весільні фотосесії й звідки 
починається туристський Андріїв-
ський узвіз. До речі, її творцеві іта-
лійському архітекторові Растреллі 
належить ще один шедевр — Ма-
ріїнський палац, у якому Прези-
дент України проводить урочисті 
прийоми й зустрічі із закордонни-
ми колегами.

Православна святиня, яку від-
відує кожен, особливо хто впер-
ше приїхав до столиці, — Києво-
Печерська лавра. Уклонитися мо-
щам 120 святих, які знайшли тут 
останній спочинок, щороку прихо-
дять тисячі прочан з усієї України 
й інших країн світу. Серед цих свя-
тих легендарний воїн-богатир Іл-
ля Муромець, Нестор Літописець, 
преподобний Агапіт Печерський. 
Знаючі люди кажуть, що не виста-
чить і тижня, щоб обійти всі спору-
ди лаври, яких тут близько 100 — 
це і дзвіниця, і всі церкви на її те-
риторії.

Діловий
Безумовно, історичний Київ по-

дарує вам незабутні враження. 
Але далеко не всі приїжджають 
сюди лише по них. Щороку столи-
ця  приймає десятки тисяч пред-
ставників ділових кіл з різних кра-
їн.  Місто пропонує безліч варіан-
тів проведення ділових зустрічей, 
екскурсій і розважальних заходів. 
Виставкові комплекси і конгрес-
холи, понад 30 бізнес-центрів, ста-
діони світового класу і сучасні тор-
говельні центри — усе це до по-
слуг гостей столиці. Той, хто при-
був у Київ, має змогу відвідати од-
ну з виставок, які проходять у чис-
ленних виставкових закладах.                                                        

Найвідоміший серед них —  
Національний комплекс «Експо-
центр України» (раніше  ВДНГ 
УРСР). Щорічно його заходи  від-
відує майже 2  мільйони осіб. З 
понад 100 виставок, які прохо-
дять щороку, половина — між-
народні та національні спеціалі-
зовані, решта — виставково-пре-
зентаційні, ділові, корпоративні, 
спортивні та святкові. У вистав-
ках  беруть участь експоненти із 
25 країн. 

Міжнародний виставковий 
центр (МВЦ), який є найбільшою 
виставковою спорудою України, 
європейську популярність здо-
був після проведення 62-го пі-
сенного конкурсу «Євробачен-
ня-2017». МВЦ виступає органі-
затором виставок  «Зброя та без-
пека», «Паливно-енергетичний 
комплекс України: сьогодення та 
майбутнє»,  «АгроФорум», «Тех-
нології захисту», «КомунТех»,   
найбільшого виставкового захо-
ду в машинобудівній галузі Укра-
їни — «Міжнародного промис-
лового форуму», який схвалила 
UFI (Всесвітня асоціація вистав-
кової індустрії), і багатьох інших, 
у яких беруть участь і вітчизняні, 
й закордонні представники діло-
вих кіл.

У найновішому Конгресно-ви-
ставковому центрі «Парковий» 
відбуваються міжнародні форуми, 
виставки, конференції та різнома-
нітні презентації.

Культурно-
розважальний

Хоч би навіщо ви навідались у 
столицю України, вам після всіх 
вражень захочеться відпочити. 
Для тих, хто прагне збагатити зна-
ння, гостинно відчинені двері чис-
ленних музеїв. У Національному 
музеї історії України зібрано понад 
800 тисяч унікальних пам’яток — 
чудові нумізматичні зібрання, ар-
хеологічні дивовижі й етнографіч-
ні колекції, приголомшливі зразки 
холодної й вогнепальної зброї, по-
суду, рідкісних книг, козацьких до-
кументів, картин. Музей історич-
них коштовностей України міс-
титься на території Києво-Печер-
ського історико-культурного за-
повідника. Стільки ювелірних при-
крас, починаючи від бронзової 
епохи, цінних ритуальних предме-
тів різних культур і пишного цер-
ковного оздоблення ви не побачи-
те більше ніде. 

У Національному художньому 
музеї України зібрано приблизно 
40 тисяч шедеврів української й 
закордонної скульптури, живопи-
су, іконопису, починаючи з давніх 
часів і до наших днів. Колекція На-
ціонального музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків на-
лічує 25 тисяч експонатів закор-
донного мистецтва. А Музей води 
розміщено в колишній водонапір-
ній башті — частині першого київ-
ського централізованого водого-
ну. Тут зможете дізнатися все про 
гідросферу нашої планети. 

Крім театрів, де щоденно від-
буваються вистави за участю ак-
торів світового рівня, й різних кон-
цертних залів, у яких виступають 
українські й закордонні виконавці, 
додайте День Києва, щорічні між-
народні фестивалі «Країна мрій»,  
«Гогольfest», міжнародний кіно-
фестиваль «Молодість» та багато 
інших і зрозумієте, що, потрапив-
ши в Київ, ви не сумуватимете.  

Знайдуть свою нішу і цінителі 
гастрономічних подорожей та лю-
бителі різних смаколиків. Раз на 
місяць у вихідні на території арт-
заводу «Платформа» проходить 
фестиваль вуличної їжі, де пред-
ставлено  національну, середзем-
номорську, східну, індійську, аме-
риканську та інші кухні.

Щороку гурмани з усієї країни 
й різних куточків світу збирають-
ся на гастрономічний фестиваль 
«СмакоБум», який  дає змогу гос-
тям не лише насолодитися ори-
гінальними шедеврами кулінарії 
від досвідчених шеф-кухарів, а  й 
спробувати власні сили у приготу-
ванні конкретної страви. Акцент 
фестивалю Kyiv Food and Wine 
Festival зроблено на вині. Це один 
з найбільших фестивалів україн-
ських вин в Україні.

У Києві не залишиться голод-
ним ні вишуканий гурман, ні при-
хильник фаст-фуду. Приміром, 
наприкінці вересня в колишній бу-
дівлі заводу «Арсенал» відкрив-
ся сучасний фудкорт Kyiv Food 
Market на 550 місць.  А численні 
затишні ресторани, кафе й бари 
запропонують відвідувачам стра-
ви будь-якої кухні світу й україн-
ські національні смаколики. 

На туристів у Києві завжди чека-
ють готелі й інші засоби розміщен-
ня на різний смак і гаманець. Київ 
як гостинний господар щиро радий 
гостям, яких він завжди прихистить 
і пригостить, віддавши кожному 
частинку своєї великої душі.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Києва можна дізна-
тися в управлінні туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою:  
вул. Лабораторна, 1, третій поверх. 

Тел..: (044) 529-93-99, 
e-mail: kyivtourism@kmda.gov.ua, сайт https://www.visitkyiv.travel

Як тебе не любити, Києве мій!
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