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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 лютого 2018 року
USD 2698.8658 EUR 3319.3350 RUB 4.7548 / AU 358652.28 AG 4482.82 PT 267187.71 PD 278792.84

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Марі Йованович:
«Крим — це Україна,  

 і санкції, пов’язані  
з ним, будуть чинними 

доти, доки Україна  
не візьме його  

під свій контроль. 
І ці заходи 

посилюватимуться».

Права людини в Криму — 
пріоритет ЄС

ДИПЛОМАТІЯ. У 2018 році ЄС підтримуватиме всі ініціати-
ви ООН щодо Криму і сприятиме всім спробам надіслати гу-
манітарну допомогу жителям не підконтрольних українському 
урядові територій Донбасу. Про це йдеться в документі щодо 
пріоритетів політики Євросоюзу в ООН на 2018 рік, ухвалено-
му вчора у Брюсселі. У зв’язку з тим, що цього року відзнача-
тимуть 70-річчя Загальної декларації прав людини, Брюссель 
підтримує заклики генсека цієї організації піднести захист прав 
людини на найвищий рівень. «ЄС підтверджує свою позицію, 
що всі права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні 
та взаємопов’язані», — йдеться у документі Ради ЄС. 

ЄС закликає уряди «забезпечити незалежне й прозоре роз-
слідування зникнення та позасудових страт, гарантуючи на-
лежне покарання тих, хто за це відповідає, і висловлює стур-
бованість такими випадками у незаконно анексованому Кри-
му і на неконтрольованих територіях України, у Російській Фе-
дерації, Філіппінах, Пакистані, Бурунді, Венесуелі та інших 
країнах». 

2,9%
становило зростання промислового 

виробництва в січні 2018 року порівняно  
з аналогічним торішнім періодом 

АКТУАЛЬНО. Третій рік вітчизняна цукрова галузь  
демонструє стабільність, однак її потенційні можливості 
більші й ширші

ТоП-9 товар аграрного 
експорту

Посол США в Україні про те, що її держава ніколи  
не сприйме тимчасової окупації Криму
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Учора в Національному 
історичному музеї відкрилася 
виставка «Символ твоєї свободи: 
100 років Державного герба 
України»

СИМВОЛ СВОБОДИ

Інформація Міністерства 
фінансів України щодо 
виконання Державного 
бюджету України  
за 2017 рік
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Права треба відвойовувати
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. На Луганщині учасники АТО потребують житла та роботи

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

За даними обласного депар
таменту соціального за

хисту населення, на  Луган
щині майже 6 тисяч учасни
ків бойових дій. Особливої 
уваги потребують родини за

гиблих, їх в області 36. Осно
вні проблеми, з якими звер
таються до органів влади, — 
житло, медичне обслугову
вання і працевлаштування. Та 
чи дає змогу нинішня законо
давча база всебічно допома
гати учасникам АТО та їхнім 
родинам? 

Кажуть, грошима горя не ви
міряти. Та втрата годувальника 
завжди боляче б’є по родині. 

Підтримку в оформленні ста
тусу члена родини загиблого 
учасника АТО, документів на 
отримання матеріальної ком
пенсації від держави тощо на
дає Центр допомоги учасникам 

АТО при Луганській облдерж
адміністрації.

«Найчастіше родини  заги
блих звертаються до нас по до
помогу, щоб отримати посвід
чення члена сім’ї загиблого та 
одноразову грошову допомогу 
від держави. Є різні обставини, 
через які вирішення цих питань 

затримується. Наприклад, не
ма первинних документів з вій
ськових частин, де служив за
гиблий. Особливо це стосуєть
ся добровольців, які загинули 
на самому початку війни, коли 
ні люди, ні держава не бу
ли готові до таких трагіч
них подій. 4
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офіційно
базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності місцевих 

бюджетів – 5,8 млрд. гривень.
Дефіцит бюджету та державний борг 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» зі змінами ви-
значено граничний обсяг дефіциту державного бюджету у сумі 77,6 млрд. гривень.

З урахуванням внесених змін до плану за спеціальним фондом, що включає вне-
сені розпорядниками бюджетних коштів зміни до планових показників, річний пла-
новий показник дефіциту державного бюджету становив 82,2 млрд. гривень.

Фактично, дефіцит державного бюджету у 2017 році становив 47,9 млрд. грн., 
що відповідає 58,2 відсотка річного планового показника зі змінами. 

Проти 2016 року фактичний дефіцит державного бюджету менший на 22,4 млрд. 
гривень.

Державних запозичень у 2017 році здійснено на суму 478,7 млрд. гривень.
Надходження від державних зовнішніх запозичень за 2017 рік становили 

103,4 млрд. грн., з яких 7,4 млрд. грн. – впровадження спільних з міжнародни-
ми фінансовими організаціями проектів; 44,2 млрд. грн. – частина від випуску об-
лігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) з метою викупу ОЗДП 2015 року пер-
шої та другої серій; 51,8 млрд. грн. – кредити та випуск ОЗДП з метою фінансуван-
ня державного бюджету.

Від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту «Мо-
дернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2017 році отримано 
кредитних коштів на суму 0,4 млрд. гривень.

У рамках Макрофінансової допомоги ЄС отримано другий транш на суму 16,7 
млрд. грн. (600 млн. євро) в межах третього пакету фінансової допомоги.

Міністерство фінансів здійснило випуск ОЗДП на суму 3,0 млрд. доларів США, 
за відсотковою ставкою 7,375 відсотка річних.

У цілому середньозважена відсоткова ставка за державними зовнішніми запо-
зиченнями у 2017 році становила 5,16 відсотка проти 1,1 відсотка у 2016 році.

Державні внутрішні запозичення за 2017 рік дорівнювали 375,3 млрд. грн., з 
яких:

 219,6 млрд. грн. — проведення правочину з державним боргом (репрофайлінг) 
шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що були у влас-
ності Національного банку, на нові ОВДП відповідно до пункту 10 Прикінцевих по-
ложень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та постано-
ви Кабінету Міністрів від 04.01.2017 № 748, з одночасним відображенням здійсне-
ної операції за показником «Погашення»;

2) 70,7 млрд. грн. становили випуски ОВДП згідно з статтею 16 Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та відповідних постанов Кабіне-
ту Міністрів України:

- для капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» — 48,4 млрд. грн. (постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.02.2017 № 89 та від 23.06.2017 № 443);

для капіталізації ПАТ «Державний ощадний банк України» — 14,6 млрд. грн. 
(постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 55, від 06.03.2017 № 122 
та від 27.12.2017 № 1039);

для капіталізації ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 
-7,7 млрд. гривень (постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 54 та 
від 06.03.2017 № 123); 

3) 85,0 млрд. грн. – безпосередньо для фінансування державного бюджету.
Загалом у 2017 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП 

становила 11,7 відсотка проти 9,56 відсотка у 2016 році.
Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо 

пов’язаних з процесом приватизації, до загального фонду державного бюджету у 
2017 році надійшло 3,4 млрд. гривень.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в 
повному обсязі, на погашення державного боргу було спрямовано 363,5 млрд. грн. 
та на обслуговування – 110,5 млрд. гривень.

Фінансування за показником «Коригування» у сумі 5,2 млрд. грн. пов’язане із ві-
дображенням у звітності погашення в рахунок державного боргу номінальної вар-
тості конфіскованих ОВДП відповідно до пункту 10 статті 11 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» та на виконання Вироку Краматорсько-
го міського суду Донецької області у справі № 234/4135/17 від 28.03.2017. Вказана 
операція також була відображена у звітності за показником «Погашення».

Статтею 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» визна-
чено граничний обсяг державного боргу в сумі 1823,7 млрд. гривень та граничний 
обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579,4 млрд. гривень. 

Крім того, після здійснення у 2017 році капіталізації банків на загальну суму 70,7 
млрд. грн. відповідно до Статті 16 Закону України «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2017 рік» граничний обсяг державного боргу було скориговано на відповід-
ну величину. 

На кінець 2017 року державний борг становив 1833,7 млрд. грн., у т. ч. держав-
ний зовнішній борг дорівнював 1080,3 млрд. грн., державний внутрішній борг – 
753,4 млрд. гривень. 

Гарантований державою борг України на кінець 2017 року становив 308,0 млрд. 
гривень.

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2017 року 
становила 2141,7 млрд. гривень.

До відома
16 березня 2018 року о 15.00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 

11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюдже-
ту України за 2017 рік. 

Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів 
(www.minfin.gov.ua).

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Апеляційний суд м. Києва викликає в судове засідання Хантіля Сер-
гія Миколайовича, місце роботи: м. Київ, бул. Ромена Роллана, 7-а, к. 
21, яке відбудеться 19 березня 2018 року о 10 год. 20 хв. на розгляд 
апеляційної скарги представника Циплакова Р. П. – Проскурні Т. В. на 
заочне рішення Святошинського районного суду міста Києва від 28 ве-
ресня 2017 року в справі за позовом Циплакова Руслана Петровича до 
Бойка Олега, Хантіля Сергія Миколайовича, Черненка Костянтина Єв-
геновича про захист честі, гідності, ділової репутації та визнання відо-
мостей недостовірними в приміщенні суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2а, каб. 1104.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Апеляційний суд м. Києва викликає в судове засідання Бойка 
Олега, місце роботи: м. Київ, бул. Ромена Роллана, 7, яке відбу-
деться 19 березня 2018 року о 10 год. 20 хв. на розгляд апеляцій-
ної скарги представника Циплакова Р. П. – Проскурні Т. В. на за-
очне рішення Святошинського районного суду міста Києва від 28 
вересня 2017 року в справі за позовом Циплакова Руслана Пе-
тровича до Бойка Олега, Хантіля Сергія Миколайовича, Черненка 
Костянтина Євгеновича про захист честі, гідності, ділової репута-
ції та визнання відомостей недостовірними, у приміщенні суду: м. 
Київ, вул. Солом’янська, 2а, каб. 1104.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, в порядку ч. 3  
ст. 323 КПК України, викликається 05.03.2018 р. о 16.00 год. до Димитровсько-
го міського суду Донецької області (адреса розташування: м. Мирноград Доне-
цької області, вул. Центральна, 73; зал № 1) для участі у судовому засіданні в ста-
тусі обвинуваченого в кримінальному провадженні № 22015050000000425 від 
26.10.2015 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про 
виклик обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

Також суд повідомляє, що 23.01.2018 року Димитровським міським судом 
Донецької області постановлено ухвалу про призначення даної справи до судо-
вого розгляду.

Колегія суддів: Редько Ж. Є., Клепка Л. І., Петунін І. В.

Уточнення
В оголошенні, опублі-

кованому в «УК»  
№ 32(6148)  

від 15.02.2018 р.,  
про проведення других 
повторних торгів з ре-
алізації майна банкру-
та ДП «Криворізька ав-
тобаза №16 ВАТ «Кри-
воріжбудтранс» номер 
телефону для отриман-
ня інформації правиль-

но читати:  
096-4761755

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області О.В. Стадченко знаходиться кримінальне 
провадження № 242/2268/17 за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1ст. 258-3 КК України, зареєстрований та проживаючий за останньою відомою адресою: Миколаївська об-
ласть, Миколаївського району, смт Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 09 січня 2018 року розгляд кримі-
нального провадження за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича проводиться в порядку спеціального судового 
провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 30 січня 2018 року по кримінальному прова-
дженню відносно Єремєєва Петра Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України було проведено підготовче судове засідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича у судове засідання яке відбудеться 02 березня 2018 року об 
11 годині 00 хвилин в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯК 
№149631 від 11.06.2012 р., кадастровий номер 
1410136600:00:011:0512, земельна ділянка має пло-
щу 0,0770 га, яка розташована: м. Донецьк, Калінін-
ський район, вул. Сєрова, буд. 36, держакт вида-
ний на підставі Договору купівлі-продажу № 1657 
від 30.06.2011 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 141010001001536; вищевказаний державний акт 
виданий начальником управління держкомзему в 
місті Донецьку Донецької області Н. М. Сидоренко, 
на ім’я Вагоровський Володимир Антонович, вважа-
ти недійсними, у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира, від 14.09.1999 р. №8343, се-
рія та номер бланка 07-10361-99, яка знаходить-
ся за адресою: м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 
42-А, кв. 58, видане Представництвом Фонду дер-
жавного майна України в м. Донецьку, на підста-
ві розпорядження від 14.09.1999 р., № 8343, ви-
дано керівником представництва М. П. Рассоха, 
на ім’я Коваленко Надія Олександрівна, вважати  
недійсним у зв’язку з втратою.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О.В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира Миколайовича у судове 
засідання на 02 березня 2018 року о 15 годині 30 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Здійснюється пошук потенційних інвесторів для відновлення пла-

тоспроможності (проведення санації) по справі №922/482/16 про бан-

крутство ТОВ «ПУЛЬСАР-92» (61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська 

(Котлова), буд. 168, код ЄДРПОУ 14076449). Письмові пропозиції при-

ймаються на ім’я керуючого санацією Кошовського Сергія Васильови-

ча протягом 10 днів з дати публікації цього оголошення за адресою: 

61022, м. Харків, а/с 4596.

Солом’янський районний суд м. Києва (03113, м. Київ, вул. Пол-

ковника Шутова, 1) викликає відповідача Бородіна Сергія Володими-

ровича за позовом Бородіної О. В. про розірвання шлюбу в судове  

засідання на 16.03.2018 р. о 10.00 год. Справа №760/1100/18, суддя 

Шереметьєва Л. А. У разі неявки відповідача на призначений час або 

неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за його 

відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

документи

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 21 лютого 2018 р. № 114-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану формування 
територій громад Запорізької області

Внести до перспективного плану формування територій громад Запорізької об-
ласті, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 
2015 р. № 938 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 75, ст. 2479; 2017 р., № 36, ст. 
1138), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 21 лютого 2018 р. № 114-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування територій громад Запорізької області

1. Графічну частину (карта Запорізької області) викласти в такій редакції: 
«

 
».2. У переліку спроможних територіальних громад Запорізької області:

1) у графі «Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної те-
риторіальної громади»:

у позиції «Дмитрівська 2320681501 с. Дмитрівка» графу викласти в такій редакції:
«Дмитрівська
Андрівська
Азовська (Луначарська)»;

у позиції «Василівська 2320910100 м. Василівка» графу викласти в такій редакції:
«Василівська
Верхньокриничанська
Кам’янська
Лугівська»;
у позиції «Вільнянська 2321510100 м. Вільнянськ» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Вільнянська
Любимівська
Новогупалівська
Солоненська»;
у позиції «Матвіївська 2321583601 с. Матвіївка» графу викласти в такій редакції:
«Матвіївська
Дружелюбівська
Кам’яна
Купріянівська»;
у позиції «Михайло-Лукашівська 2321584501 с. Михайло-Лукашеве» графу ви-

класти в такій редакції:
«Михайло-Лукашівська
Антонівська
Максимівська
Московська
Привільненська»;
у позиції «Гуляйпільська 2321810100 м. Гуляйполе» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Гуляйпільська міська
Гуляйпільська сільська
Залізнична
Добропільська
Дорожнянська
Любимівська
Малинівська
Мирненська
Новозлатопільська
Новомиколаївська
Святопетрівська
Полтавська
Приютненська
Рівнопільська
Темирівська
Успенівська
Червоненська»;
у позиції «Терпіннівська 2323085101 с. Терпіння» графу викласти в такій редакції:
«Терпіннівська
Промінівська
Світлодолинська»;
у позиції «Михайлівська 2323355100 смт Михайлівка» графу викласти в такій 

редакції:
«Михайлівська
Бурчацька
Тимошівська»;
у позиції «Плодородненська 2323385501 с. Плодородне» графу викласти в та-

кій редакції:
«Плодородненська
Мар’янівська»;
у позиції «Пологівська 2324210100 м. Пологи» графу викласти в такій редакції:
«Пологівська
Басанська
Вербівська
Григорівська
Інженерненська

Костянтинівська
Новоселівська
Пологівська
Семенівська
Тарасівська
Федорівська (Чубарівська)»;
у позиції «Приморська 2324810100 м. Приморськ» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Приморська
Банівська
Борисівська
Вячеславська
Інзівська
Орлівська
Партизанська
Преславська»;
у позиції «Розівська 2324955100 смт Розівка» графу викласти в такій редакції:
«Розівська
Азовська
Вишнюватська
Зорянська
Кузнецівська
Новомлинівська
Новозлатопільська (Пролетарська)
Солодководненська»;
у позиції «Кирилівська 2320355400 смт Кирилівка» графу викласти в такій ре-

дакції:
«Кирилівська
Атманайська
Охрімівська»;
у позиції «Якимівська 2320355100 смт Якимівка» графу викласти в такій редакції:
«Якимівська
Володимирівська
Горьківська
Давидівська
Новоданилівська
Переможненська
Радивонівська
Розівська
Таврійська
Чорноземненська
Шелюгівська»;
2) доповнити перелік такими позиціями:

«Підгірненська 2320985301 с. Підгірне Підгірненська
Широківська

Василівський 
район

Павлівська 2321586101 с. Павлівське Павлівська 
Семененківська  
(Кіровська)

Вільнянський 
район

Воздвижівська 2321881001 с. Воздвижівка Воздвижівська 
Верхньотерсянська 
Долинська

Гуляйпільський 
район

Новобогданів-
ська

2323082001 с. Новобогда-
нівка

Новобогданівська 
Старобогданівська

Мелітополь-
ський район

Новоолексіїв-
ська

2324883901 с. Новоолек-
сіївка

Новоолексіївська 
Мануйлівська

Приморський 
район

Юр’ївська 2324886301 с. Юр’ївка Юр’ївська 
Коларівська 
Гюнівська 
Єлизаветівська 
Єлисеївська 
Зеленівська

—»—».
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Апеляційний суд м. Києва викликає в судове засідання Черненка Костян-
тина Євгеновича, адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Бособрода, 
87, яке відбудеться 19 березня 2018 року о 10 год. 20 хв. на розгляд апеля-
ційної скарги представника Циплакова Р. П. – Проскурні Т. В. на заочне рі-
шення Святошинського районного суду міста Києва від 28 вересня 2017 ро-
ку в справі за позовом Циплакова Руслана Петровича до Бойка Олега, Хан-
тіля Сергія Миколайовича, Черненка Костянтина Євгеновича про захист чес-
ті, гідності, ділової репутації та визнання відомостей недостовірними, в при-
міщенні суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а, каб. 1104.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бордакової 
Тетяни Володимирівни до Тлащадзе Реваза про позбавлення батьківських прав призначено до розгляду на 13 бе-
резня 2018 року о 08 год. 30 хв. Справа буде слухатися в приміщенні суду за адресою: м. Корюківка Чернігівської 
обл., вул. Шевченка, 66, під головуванням судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Тлащадзе Реваз (останнє відоме місце проживання: с. Шишківка 
Корюківського р-ну Чернігівської обл., вул. Бардакова, 10).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідача, повідо-
мленого належним чином або причину буде визнано судом неповажною – суд вирішить справу на підставі наявних 
у ній даних чи доказів.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій, 

серія ЮА № 037851, видане на ім’я  

Єрмілова Олена Вікторівна, 

вважати недійсним.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL13641- F11GL13642

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 18.04.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/34255-asset-sell-id-155261

Номер лота: F11GL13722

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами,  
дебіторська заборгованість.

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 22.03.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/34259-asset-sell-id-155265

Акініна Олена Юріївна, 28.02.1978р.н., місце реєстрації:  
м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 67, кв. 42, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися до 
слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнародно-право-
вого співробітництва Генеральної прокуратури України Гай-
дара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 
1106-Б, для участі у проведенні слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, а та-
кож для ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру. 
22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК Украї-
ни, складено повідомлення про підозру у скоєнні Вами зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Ільцева (Цупко) Олена Юріївна, 15.11.1981 р.н., місце ре-
єстрації: м. Макіївка, вул. Магаданська, буд. 2, кв. 1, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту між-
народно-правового співробітництва Генеральної проку-
ратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. 1106-Б, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими 
статтями КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 
36, 42, 276—279 КПК України, складено повідомлення про 
підозру у скоєнні Вами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке надіслано Вам поштою.

Гедзик Валерій Анатолійович, 28.06.1975 р.н., місце ре-
єстрації: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 14, кв. 10, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту між-
народно-правового співробітництва Генеральної проку-
ратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. 1106-Б, для участі у проведенні слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими 
статтями КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 
36, 42, 276—279 КПК України, складено повідомлення про 
підозру у скоєнні Вами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке надіслано Вам поштою.

Ватрушкін Євген Олександрович, 29.10.1985 р.н., місце 
реєстрації: м. Київ, вул. Гмирі, буд.13, кв. 96, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
до слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнародно-пра-
вового співробітництва Генеральної прокуратури України 
Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 
1106-Б, для участі у проведенні слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 
31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, а та-
кож для ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру. 
22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК Украї-
ни, складено повідомлення про підозру у скоєнні Вами зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Козенко Ігор Володимирович, 12.02.1974 р.н., міс-
це реєстрації: м. Київ, вул. Північна, буд. 32, кв. 137, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Де-
партаменту міжнародно-правового співробітництва 
Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стаття-
ми КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог 
ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено пові-
домлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Коваль Артур Вікторович, 26.11.1984 р.н., місце 
реєстрації: м. Київ, вул. Каунаська, буд.16/1, кв. 4, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Де-
партаменту міжнародно-правового співробітництва 
Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стаття-
ми КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог 
ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено пові-
домлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Ігошева Юлія Миколаївна, 21.03.1990 р.н., місце 
реєстрації:  м. Донецьк, вул. Куйбишева, 43, кв. 58, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Де-
партаменту міжнародно-правового співробітництва 
Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стаття-
ми КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог 
ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено пові-
домлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Дудніков Андрій Миколайович, 23.02.1978 р.н., 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Комуністична, буд. 67, кв. 36, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
до слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокура-
тури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. 
Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, для участі у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій у кримінальному 
провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 
за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК Украї-
ни, а також для ознайомлення зі змістом повідомлен-
ня про підозру. 22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 36, 
42, 276—279 КПК України, складено повідомлення 
про підозру у скоєнні Вами злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке на-
діслано Вам поштою.

Лисичкін Андрій Миколайович, 23.06.1974 р.н., 
місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Лозова, буд. 69, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Де-
партаменту міжнародно-правового співробітництва 
Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стаття-
ми КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог 
ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено пові-
домлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Міщук Микола Юрійович, 23.01.1983 р.н., місце 
реєстрації: м. Київ, пр. Григоренка, буд. 23, кв. 123, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися до слідчого в ОВС СВ УОВС Де-
партаменту міжнародно-правового співробітництва 
Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за 
адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стаття-
ми КК України, а також для ознайомлення зі змістом 
повідомлення про підозру. 22.02.2018, згідно вимог 
ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено пові-
домлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України, яке надіслано Вам поштою.

Постоєва Римма Вікторівна, 17.07.1955 р.н., міс-
це реєстрації: м. Київ, провулок М. Садовського, 
буд. 5а, кв. 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися до слідчого 
в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнародно-правово-
го співробітництва Генеральної прокуратури Украї-
ни Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 
13/15, каб. 1106-Б, для участі у проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України, а також для 
ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру. 
22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК 
України, складено повідомлення про підозру у ско-
єнні Вами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4  
ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке надіслано Вам  
поштою.

Юрьєв Денис Євгенович, 21.04.1983 р.н., місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вильям-
са, буд. 26, кв. 119, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися до слідчо-
го в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнародно-право-
вого співробітництва Генеральної прокуратури Укра-
їни Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 
13/15, каб. 1106-Б, для участі у проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 209 та іншими статтями КК України, а також для 
ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру. 
22.02.2018, згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК 
України, складено повідомлення про підозру у ско-
єнні Вами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 
ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке надіслано Вам по-
штою.

Полтавський національний технічний університет  
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад

– директора навчально-наукового інституту нафти і газу (1).
Завідувача кафедри:
– вищої та прикладної математики (1).
Доцента кафедри:
– вищої та прикладної математики (9);
– економіки підприємства та управління персоналом (1);
– українознавства, культури та документознавства (1);
– фінансів і банківської справи (1).
Старшого викладача кафедри:
– вищої та прикладної математики (2);
– економіки підприємства та управління персоналом (1);
– іноземної філології та перекладу (1);
– українознавства, культури та документознавства (1);
– фінансів і банківської справи  (3).
Асистента кафедри:
– фінансів і банківської справи (1).
Термін подання документів – не пізніше 15 березня 2018 

року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною 

адресою на офіційному сайті університету pntu.edu.ua/uk/
diyalnist/osvita.html та за телефоном (0532) 57-32-03.

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

28 квітня 2018 року о 17 год. 00 хв. відбудуться чергові За-
гальні Збори членів Гаражного кооперативу «СПРИНТЕР» (код 
ЄДРПОУ 32939559) та членів Відокремленого структурного під-
розділу «СПРИНТЕР – ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38982201), який вхо-
дить до складу ГК «СПРИНТЕР».      

Збори відбудуться в приміщенні за адресою: м. Маріуполь, 
вул. Київська, буд. 1 «А», яке кооператив орендував для прове-
дення зборів. 

Порядок денний: 1. Звіт ревізійної комісії щодо переведення 
ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативу. Звіт го-
лови кооперативу. 2. Розгляд питання про продовження повно-
важень чинного голови кооперативу, вибори нового складу чле-
нів правління ГК «Спринтер». 3. Перевибори членів правління ко-
оперативу та затвердження рішення правління кооперативу що-
до вибору заступника голови кооперативу. 4. Вибори уповнова-
жених осіб, які мають право представляти ГК «Спринтер» у пра-
вовідносинах з третіми особами та мають право вчиняти дії від 
імені кооперативу без довіреності, у тому числі підписувати до-
говори, фінансові та банківські документи, та інші документи.  
5. Затвердження розміру членських, вступних, цільових та інших 
видів внесків у відповідності до вимог Статуту від 01.07.2017 р.  
6. Затвердження розміру вартості за будівництво (розміру вне-
сків на будівництво). 7. Розгляд питання щодо затвердження рі-
шень правління щодо прийняття фізичних осіб до членів коопе-
ративу та виключення зі складу членів кооперативу. 8. Розгляд 
заяв членів кооперативу. 9. Різне.

Довідки щодо зборів можна отримати за тел. 097-852-5478. Про-
позиції щодо включення до порядку денного додаткових питань від 
членів кооперативу приймаються шляхом надання їх у письмовому 
вигляді голови кооперативу та шляхом направлення пропозицій на 
електрону адресу кооперативу: sprintermariypol@gmail.com.

Мінфін оголошує додатковий відбір банків для участі 
у спільному Проекті України та Європейського інвестиційного банку

З метою розподілу вільного залишку коштів спільного Проекту України та Європейсько-
го інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіта-
лізації» (Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 24.12.2014, ратифікована Верховною Ра-
дою України 15.07.2015, Закон України № 601-VIII) оголошується додатковий відбір комер-
ційних банків.

В рамках Проекту банки-учасники отримують довгострокові кредитні ресурси для по-
дальшого кредитування малих та середніх підприємств.

Для участі у додатковому відборі банк повинен відповідати вимогам, що затверджені по-
становою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №1054, та надати офіційний лист за 
підписом уповноваженої особи із зазначенням очікуваного обсягу фінансування в рамках 
Проекту разом з документами, перелік яких затверджено наказом Мінфіну від 17.02.2017 
№238, зареєстрованим в Мін’юсті 28.02.2017 №271/30139. 

Згадані вимоги разом з валютно-фінансовими умовами Проекту також розміщені для 
ознайомлення на сайтах Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) та Укрексімбан-
ку (www.eximb.com).

Документи у запечатаному конверті подаються не пізніше 16:00  30  березня 2018 року за 
адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, тел.: (044) 206-59-48; до уваги: Де-
партаменту боргової політики. 

Одночасно електронні копії усіх документів у форматі PDF необхідно направити на елек-
тронну поштову скриньку: APEX@hq.eximb.com. Розмір одного повідомлення не повинен 
перевищувати 10 Мб.

Звертаємо увагу на те, що участь будь-якого банку у Проекті вимагає погодження Євро-
пейського інвестиційного банку, тому уся інформація та документація, надані претендента-
ми, будуть доступними для ЄІБ.

Банки, що відповідатимуть критеріям та отримали погодження ЄІБ, будуть поінформо-
вані Міністерством фінансів України щодо подальших заходів, спрямованих на укладення з 
ними відповідних угод про субфінансування.

Отримати додаткову інформацію можна, звернувшись за тел.: (044) 247-89-65 або елек-
тронною поштою: APEX@hq.eximb.com.
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ПОГОДА НА ЗАВТРАфОТОфАкТ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-12..-17
-8..-13 -12..-17
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Полтавські 
рятувальники — 
природолюби

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛЮДЯНІСТЬ. Робота рятувальників сповнена несподіванок, адже 
їхньої допомоги потребують не лише люди, а й тварини. Днями пред-
ставники цієї служби на Полтавщині отримали повідомлення від жи-
тельки Козельщинського району, що на території її приватного до-
моволодіння перебуває невідомий поранений птах, який не підпус-
кає до себе. Представники ДСНС, які прибули на виклик, встанови-
ли, що у птаха травмована  лапа. Рятувальники викликали на місце 
працівників районної філії Українського товариства мисливців та ри-
балок, які з’ясували, що травмований птах —  бугай з родини чапле-
вих.  Їм і передали потерпілого на утримання. Випадок із птахом-бу-
гаєм непоодинокий. Кількома днями раніше полтавські рятувальни-
ки витягли з каналізаційного колодязя собаку. В місцевій пресі періо-
дично з’являються повідомлення про порятунок коней, корів, кіз, ко-
тів, лелек, лебедів.

    

«Безпечне місто» 
потребує відеофіксації

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. У Сєверодонецьку за рахунок коштів місцевого бюдже-
ту вже закуплено 50 камер, вирішують питання щодо місць їх вста-
новлення. В Лисичанську цей процес рухається швидше — вже об-
ладнано робочі місця операторів. очікується встановлення засобів 
відеофіксації на залізничних вокзалах Лисичанська та Рубіжного. 
Загалом про стан реалізації програми «Безпечне місто» в Луганській 
області, її технічні можливості та перспективи розповів під час черго-
вої прес-конференції в межах поліцейського проекту «Безпека» на-
чальник управління зв’язку та телекомунікацій гУНП в Луганській 
області підполковник поліції Сергій Шевченко. Поліцейський навіть 
показав технічні можливості засобів відеофіксації в публічних місцях 
та на вулицях населених пунктів області. «Це не лише відеокамери, 
а ще й зв’язок з правоохоронними органами та місцевою владою, ін-
телектуальна система контролю дорожнього руху, онлайн-спостере-
ження тощо», — наголосив Сергій Шевченко.

ПРОЕКТ. У Вінниці в контексті  конкурсу «Бюджет громад-
ських ініціатив» розпочинається реалізація проекту SMILE 
CITY — місто усміхнених дітей. На базі міського центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді сформують волонтер-
ську команду, яка надаватиме дітям лікувально-профілактич-
ну, психологічну, фінансову, паліативну допомогу. Працюва-
тимуть із дітьми-сиротами, онкохворими, ВІЛ-інфікованими, з 
обмеженими фізичними можливостями, з аутизмом. 

«Ці діти часто залишаються поза увагою суспільства, ма-
ють труднощі в соціальній інтеграції, отже  нерідко почува-

ються самотніми, тягарем для навколишніх. Хочемо  показа-
ти, що  Вінниця — місто, дружнє до дитини, і такі діти у фо-
кусі його уваги. Наша мета — зробити дітей з обмеженими 
фізичними можливостями активними учасниками життя гро-
мади. 

Ми створимо команду SMILE-волонтерів, які самовіддані, 
милосердні, ініціативні, люблячі й енергійні», — повідомили 
у  міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді. Там зауважили, що кожен вінничанин може долучитися до 
реалізації проекту. 

На рушничок можна стати в… музеї
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ШЛЮБНА РОМАНТИКА. 
На Черкащині успішно реа-
лізовують сучасний зручний 
проект Міністерства юстиції 
«Шлюб за добу». Він дає змо-
гу поєднати серця закоханих 
без черг. Після визначення 
організатора державної реє-
страції закохані зможуть ско-
ристатися послугою експрес-
одруження. Проект започат-
ковано ще у квітні 2017 року. 
Запрацював він у Каневі та 
Смілі, а також у селі Білозір’я 
Черкаського району. За цей 
час через новий сервіс кіль-
касот пар зареєстрували свої 
стосунки.

За інформацією головного 
територіального управління 
юстиції у Черкаській області, 
тільки в день святого Вален-

тина в межах заходу Мініс-
терства юстиції «Кохання по-
за часом» на Черкащині одру-
жилися 75 пар, 8 з них — за 
сервісом «Шлюб за добу». У 
черкаському палаці одружень 
останню заяву молодята по-
дали о 22.48. Це пара юрій 
Чеберяк та Інна Литвинчук. А 
в Умані опівночі подали заяву 
Микола Світличний і його на-
речена юлія. Ще 47 закоха-
них пар подали того дня зая-
ви до відділів ДРАЦС, остання 
заява надійшла опівночі.

Працівники ДРАЦСів, 
які брали участь у заході 
Мін’юсту, прикрасили примі-
щення святковою атрибути-
кою, забезпечили роботу фо-
тозон, запросили рок-гурт, 
який вітав молодят у Черка-
сах, а для уманців — колек-
тив Центру культури і дозвіл-
ля райдержадміністрації.

Тим часом Черкаський об-
ласний художній музей розпо-
чинає мистецький проект «Ве-
сільні церемонії в музеї» (за 
українськими народними та єв-
ропейськими традиціями). Най-
більш зворушливий день у жит-
ті закоханих — день їхнього ве-

сілля, проведений в елітарній 
мистецькій атмосфері музею, 
запам’ятається на все життя 
церемонією, вибудуваною на 
українських народних тради-
ціях. Спробувати оновлену ве-
сільну церемонію вже виявило 
бажання чимало молодят.   
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Обручки залишаються незмінним  
атрибутом шлюбу
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