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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 квітня 2018 року
USD 2622.5963 EUR 3247.2987 RUB 4.3093 / AU 354430.78 AG 4443.99 PT 248097.61 PD 271176.46

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Андрій ПАрубій:
«Вважаю Володимира 

Гройсмана ефективним 
менеджером, який, 

здобувши досвід  
у Вінниці в місцевому 

самоврядуванні, 
нині оптимально 

виконує свої обов’язки 
Прем’єр-міністра»

Ми маємо право  
на членство в ЄС

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Київ може отримати перспективу член-
ства в ЄС за умови виконання критеріїв Євросоюзу. Про це 
йдеться в підсумковій заяві та рекомендаціях за підсумками 
сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Укра-
їна — ЄС, який відбувся у Страсбурзі. 

Парламентський комітет асоціації заявляє, що підтри-
мує європейські прагнення України, й наголошує, що «Угода 
про асоціацію — не кінцева мета у відносинах ЄС — Украї-
на», повідомляє УНІАН. У зв’язку з цим європейські та укра-
їнські парламентарії зазначають, що «Україна має європей-
ську перспективу відповідно до 49-ї статті Договору про Єв-
ропейський Союз і може звернутися, щоб стати його членом 
за умови, що вона відповідатиме Копенгагенським критеріям 
і принципам демократії, дотримується фундаментальних сво-
бод, прав людини і прав меншин, а також забезпечує верхо-
венство права».

У комітеті вважають, що ЄС має підтвердити європейські 
прагнення України в тексті підсумкової декларації, яку має бу-
ти ухвалено на 20-му саміті Україна — ЄС у липні 2018 року.

1919 
ОСББ створено в Україні лише  

з початку 2018 року
ІННОВАЦІЇ. Іноземні та вітчизняні спеціалісти довели  
ефективність курсу на виробництво здорової продукції 

Чи стане україна 
органічною?

Голова Верховної Ради про ефективність роботи 
урядової команди 
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет  
та територіальну цілісність України»

3

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Розпочалася 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на II півріччя
2018 року.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

ЛЮДИ І ЧАС

100 років тому угруповання 
українських військ під орудою 
полковника Болбочана звільнило 
Кримський півострів від 
більшовицького терору
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Органічне виробництво — це не просто продукти без хімії та ГМО, а особлива філософія



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

документи

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 квітня 2018 р. № 282 
Київ

Про затвердження Порядку виявлення осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, які проживають у зоні 
надзвичайної ситуації або можливого 

ураження, та організації їх супроводження
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та 
організації їх супроводження, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 282

ПОРЯДОК 
виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  

населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації  
або можливого ураження, та організації їх супроводження

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів обласними, Київською місь-
кою, районними та районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органа-
ми міських, районних у містах (у разі утворення) рад щодо виявлення осіб з інвалід-
ністю та інших маломобільних груп населення (далі — особи), які залишилися про-
живати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації супро-
водження таких осіб.

2. Виявлення та супроводження осіб, які залишилися проживати в зоні надзвичай-
ної ситуації або можливого ураження, — це комплекс заходів, гарантованих держа-
вою та спрямованих на життєзабезпечення таких осіб, зокрема щодо забезпечення: 

надання медичної допомоги особам, у тому числі забезпечення лікарськими за-
собами;

технічними та іншими засобами реабілітації і медичними виробами;
надання соціальної допомоги;
предметами першої необхідності;
продуктами харчування та водою;
засобами гігієни;
засобами зв’язку, живлення та опалення;
індивідуальними засобами захисту;
інформацією про заходи безпеки, об’єкти укриття, засоби зв’язку із службами 

швидкого реагування тощо.
Перелік зазначених у цьому Порядку заходів не є вичерпним.
У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі цивільно-

го захисту України, Законах України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», 
«Про правовий режим надзвичайного стану», «Про боротьбу з тероризмом».

3. Дія цього Порядку  поширюється на осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у 
тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальним 
та психічним порушенням.

До інших маломобільних груп населення у цьому Порядку належать:
багатодітні сім’ї;
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, в яких діти перебувають під 

опікою чи піклуванням;
вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають працездатних членів сім’ї в на-

селеному пункті проживання (одинокі);
інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають працез-

датних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі).
4. Особи розподіляються на чотири категорії:
перша — особи з інвалідністю, які не мають працездатних членів сім’ї в населено-

му пункті проживання (одинокі);
друга — особи з інвалідністю, які проживають самостійно, але мають працездат-

них членів сім’ї в населеному пункті проживання, діти з інвалідністю, які мають пра-
цездатних членів сім’ї, вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають працездат-
них членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі), а також інші особи, які не 
можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають працездатних членів сім’ї в на-
селеному пункті проживання (одинокі);

третя — багатодітні сім’ї;
четверта — прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, в яких діти пе-

ребувають під опікою чи піклуванням. 
5. Рішення про організацію та здійснення супроводження осіб, які залишилися 

проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, приймається голо-
вою місцевої держадміністрації, керівником виконавчого органу міської, районної у 
місті (у разі утворення) ради. 

6. Для здійснення супроводження осіб у місцевих держадміністраціях, виконавчих 
органах міських, районних у містах (у разі утворення) рад утворюються групи вияв-
лення та супроводження осіб (далі — групи). 

Залежно від розміру адміністративно-територіальної одиниці зони надзвичайної 
ситуації або зони можливого ураження можуть утворюватися одна або кілька груп.

Керівник групи і її персональний склад затверджуються головою місцевої дер-
жадміністрації, керівником виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утво-
рення) ради.  

7. Група формується із числа фахівців з питань цивільного захисту, соціально-
го захисту населення, справ дітей, охорони здоров’я обласних, Київської міської, ра-
йонної та районної у м. Києві держадміністрації, виконавчих органів міської, район-
ної у місті (у разі утворення) ради, територіальних центрів соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді (далі — члени групи).

До роботи групи можуть долучатися за згодою представники громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, суб’єктів підприємницької діяльності та волонтери (да-
лі — волонтери). 

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні № 42017010000000191 за підозрою Арабаджиєва Володимира Івановича 04.10.1953 року народження у вчи-
ненні злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 111  КК України (державна зрада).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання 
обвинувального акта прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про за-
вершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для 
складання обвинувального акта стосовно Арабаджиєва Володимира Івановича.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений вище підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вказаного кримінального 
провадження з можливістю здійснення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримінального провадження 
(4 томи), пропонуємо Арабаджиєву Володимиру Івановичу прибути разом із своїм захисником до прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 25.04.2018 по 27.04.2018 включно (з 09:00 по 18:00) для про-
ведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК Украї-
ни, а саме до прокурора у кримінальному провадженні Пірогової О. І.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним криміналь-
ним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, або 
копії з них, які ви маєте намір використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній 
стороні — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Панков Віталій Володимирович, 26.06.1966 р.н., РНОКПП 2428319114, уродженець 
м. Амвросіївки Донецької області, який зареєстрований за адресою: вул. Інтернаціональна, буд. 11, 
кв. 50, м. Амвросіївка, Донецька область, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 27.04.2018 з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відділу 2 управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який 
знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, до слідчого Олеш-
ка Артема Олександровича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального проваджен-
ня, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у 
кримінальному провадженні №22017050000000149 від 19.04.2017, за ч.1 ст.258-3 КК України у поряд-
ку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року народження, уродженець м. Макіївки 
Донецької області, зареєстрований за адресою: мкр-н Калінінський, буд. 13, кв. 78, Червоногвардій-
ський р-н, м. Макіївка, Донецька область, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 27.04.2018 р. з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до слід-
чого Олешка Артема Олександровича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реє-
стру матеріалів у кримінальному провадженні №22018050000000029 від 15.02.2018 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Група розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її утворення.
8. Координацію роботи групи та контроль за її діяльністю здійснює орган, за рі-

шенням керівника якого утворено групу.
9. За членами групи на час виконання завдань з виявлення та супроводження осіб 

зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
10. Організація побутового забезпечення членів групи, а також забезпечення їх 

у разі потреби спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час ро-
боти, транспортом тощо покладається на орган, за рішенням якого утворено групу. 

11. Для забезпечення належного виконання завдань члени групи на підставі спис-
ків осіб, поданих у межах компетенції структурними підрозділами з питань цивільно-
го захисту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, службами у справах ді-
тей обласних, Київської міської, районних та районних у м. Києві держадміністрацій, 
виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, територі-
альними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центра-
ми соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також громадськими об’єднаннями 
осіб з інвалідністю (далі — списки осіб), здійснюють заходи щодо виявлення осіб 
шляхом відвідування місць їх постійного проживання/перебування.

У списках осіб обов’язково міститься така інформація про особу:
прізвище, ім’я, по батькові;
відомості про дієздатність;
адреса фактичного проживання/перебування;
контактний телефон;
підстава для включення до списку осіб;
категорія особи відповідно до пункту 4 цього Порядку.
Якщо виявлена особа визнана судом недієздатною, зазначається інформація про 

її опікуна (у разі наявності).
12. Члени групи та волонтери, які мають спеціальні навички та обладнання, здій-

снюють виявлення та супроводження осіб у порядку черговості категорій, визначе-
них у пункті 4 цього Порядку, але не рідше ніж два рази на тиждень згідно з планом, 
затвердженим розпорядженням голови місцевої держадміністрації, рішенням керів-
ника виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради. 

13. Під час відвідування місць постійного проживання/перебування осіб члени 
групи оцінюють потреби їх життєзабезпечення, обстежують матеріально-побутові 
умови (за згодою осіб) і визначають вид допомоги, якої вони потребують.

14. За результатами відвідування осіб членами групи складається та подається ке-
рівникові групи для узагальнення акт (про надану або необхідну) допомогу особі за 
формою, затвердженою Мінсоцполітики.

15. У разі виявлення під час відвідування особи загрози її життю чи здоров’ю чле-
ни групи невідкладно інформують про це Національну поліцію, заклади охорони 
здоров’я, а в разі необхідності евакуації особи — територіальний орган ДСНС, місце-
ву держадміністрацію, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) 
ради для організації вивезення особи та розміщення в безпечному районі з урахуван-
ням черговості категорій, визначених у пункті 4 цього Порядку.

16. Місцева держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у міс-
ті (у разі утворення) ради відповідно до наданих керівником групи актів, зазна-
чених у пункті 14 цього Порядку, в одноденний строк приймає рішення про на-
дання особам відповідної допомоги та в разі потреби організовує їх вивезен-
ня та розміщення в безпечному районі з урахуванням вимог Порядку прове-
дення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуа-
цій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р.  
№ 841 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3386; 2016 р., № 99,  
ст. 3215).

17. У разі потреби списки осіб та вид допомоги, якої вони потребують, за подан-
ням керівника групи можуть корегуватися місцевою держадміністрацією, виконав-
чим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

18. Здійснення супроводження особи припиняється в разі:
вивезення та розміщення особи в безпечному районі з урахуванням вимог, визна-

чених у Методиці планування заходів з евакуації, затвердженій наказом МВС від 10 
липня 2017 р. № 579;

прийняття рішення про скасування дії режиму зони надзвичайної ситуації або 
можливого ураження згідно із законодавством;

втрати підстав для віднесення до категорії осіб, визначених у пункті 4 цього По-
рядку;

смерті особи.
19. Заходи щодо виявлення та супроводження осіб фінансуються за рахунок ко-

штів місцевих бюджетів, з інших не заборонених законодавством джерел та в межах 
матеріальних резервів, передбачених відповідно до вимог законодавства для запобі-
гання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 192-р 
Київ

Про розподіл у 2018 році залишку коштів 
спеціального фонду державного бюджету 
для здійснення заходів щодо захисту прав 

споживачів, стандартизації, метрології, 
сертифікації, підтвердження відповідності  

та управління якістю
1. Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2018 рік» розподілити залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що 
обліковується за Міністерством фінансів у сумі 5 213,5 тис. гривень, джерелом фор-
мування якого є друга частина четвертого траншу, отриманого від Європейського Со-
юзу в рамках реалізації Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній тор-
гівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом», Міністерству економічного розвитку і торгівлі для здійснення заходів що-
до захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтверджен-
ня відповідності та управління якістю за програмою 1201440 «Виконання програми 

«Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Укра-
їною та Європейським Союзом».

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету;
Державній казначейській службі — перерахування зазначених у пункті 1 цього 

розпорядження коштів Міністерству економічного розвитку і торгівлі;
Міністерству економічного розвитку і торгівлі — використання зазначених бю-

джетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандар-
тизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 888 
«Питання виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгів-
лі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Со-
юзом» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2631; 2011 р., № 47, ст. 1911).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 194-р 
Київ

Про передачу частини будівлі в м. Таращі 
у спільну власність територіальних громад 

Таращанського району
Передати частину будівлі (літер А-1) загальною площею 134,3 кв. метра (інвентар-

ний номер 10310021) по вул. Шевченка, 27, у м. Таращі (Київська область) у спільну 
власність територіальних громад Таращанського району.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 196-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 5 Міністерства 
охорони здоров’я України» у власність 
територіальної громади м. Славутича

Передати цілісний майновий комплекс державного закладу «Спеціалізована ме-
дико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з 
ЄДРПОУ 33949175), що розміщений на земельних ділянках площею 8,5604 та 1,3454 
гектара (кадастрові номери 3211500000:00:016:0004 і 3211500000:00:001:0005), у 
власність територіальної громади м. Славутича (Київська область).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 200-р 
Київ

Про передачу проїзної частини автомобільної 
дороги у власність територіальної громади  

с. Сопачів
Передати проїзну частину автомобільної дороги протяжністю 0,852 кілометра, що 

проходить по вул. Івана Гузоватого у с. Сопачів Володимирецького району Рівнен-
ської області, у власність територіальної громади с. Сопачів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 244-р 
Київ

Про затвердження плану пріоритетних  
дій Уряду на 2018 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, що додається.
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити проведення моніторингу 

виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

З планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік можна ознайомитися на сайті «УК»

Жовківський районний суд Львівської області викликає Бегена Ігоря Івановича в судо-
ве засідання як обвинуваченого, яке відбудеться 26.04.2018 року об 11 год. 15 хв. у приміщен-
ні Жовківського районного суду Львівської області, що знаходиться у м. Жовкві на вул. Гагаріна, 3 «а»  
(суддя Мікула В. Є., каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна справа № 462/5460/17 щодо обвинувачено-
го Бегена Ігоря Івановича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 365,  
ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 365 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування
 Підозрюваний Фесенко Руслан Анатолійович, 15.04.1973 року народження, уродженець м. Самара Російської 

Федерації, громадянин України, із середньою освітою, зареєстрований і фактично проживаючий за адресою: Чер-
каська область, Золотоніський район, с. Благодатне, вул. Визволення, буд. 8, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 25 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. в каб. № 430 до слідчого УСБУ в 
Черкаській області Глембоцького А. М., за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-642, для участі у слідчих та 
процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22017250000000051 від 12.10.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Річний консолідований звіт про фінансовий стан  
Національного банку України на 31 грудня 2017 року,  

підтверджений зовнішнім аудитором
2017 2016

(у мільйонах  
гривень)

АКТИВИ
Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 25 168 50 958
Цінні папери нерезидентів 414 455 275 329
Авуари в СПЗ 60 860 73 546
Монетарне золото 28 404 24 353
Цінні папери України 372 697 394 454
Кредити банкам та іншим позичальникам 32 417 35 456
Внутрішній державний борг 1 926 2 002
Внески в рахунок квоти МВФ 80 415 73 538
Основні засоби та нематеріальні активи 5 421 5 946
Інші активи 5 238 4 966

Усього активів 1 027 001 940 548

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Банкноти та монети в обігу 361 544 341 059
Кошти банків 39 994 44 305
Кошти державних та інших установ 56 124 48 549
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподілу до бюджету 44 614 44 379
Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 67 024 68 073
Кредити отримані 2 807 -
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску за кво-
тою

206 245 169 757

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою 80 411 73 538
Інші зобов’язання 3 308 3 232

Усього зобов’язань 862 071 792 892

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 100 100
Загальні  та інші резерви 53 053 54 255
Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 111 740 93 265

Усього власного капіталу 164 893 147 620

Неконтрольована частка 37 36
Усього капіталу 164 930 147 656

Усього пасивів 1 027 001 940 548

Голова        Я. В. Смолій

Головний бухгалтер — директор

Департаменту бухгалтерського обліку              Б. В. Лукасевич

Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на підставі 
постанови господарського суду Дніпропетровської області від 
08.11.2018 року в справі № 904/9097/17 та ЗУ «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том», оголошує конкурс для визначення організатора аукціону 
для продажу майна підприємства-банкрута Товариства з обме-
женою відповідальністю «Домініон», місцезнаходження якого: 
Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Володимира 
Антоновича, будинок 6, квартира 121 (код ЄДРПОУ 31209913).

Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49 ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом», до участі в конкурсі допускаються фізичні 
або юридичні особи, що мають ліцензію на проведення торгів, 
достатній, але не менш як п’ять років, досвід проведення аук-
ціонів. Для участі в конкурсі претендент подає ліквідатору Ши-
ману Є.О. такі документи: заяву про участь у конкурсі із зазна-
ченням повного найменування, реквізитів (місцезнаходжен-
ня, телефон, телефакс, електронна пошта, інші засоби зв’язку) 
форми власності та статусу підприємства (організації), скла-
ду керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності пра-
цівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання бра-
ти участь у конкурсі, а також найменшу суму винагороди; ко-
пії установчого документа (статуту або засновницького дого-
вору), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про вклю-
чення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою 
учасника конкурсу; копію договору про організацію продажу 
майна; копію балансу та звіту про фінансові результати за по-
передній рік, засвідчені підписом та печаткою керівника; доку-
мент, що підтверджує наявність мережі філій по Україні, копія 
положення про філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ ди-
ректора); інформацію про наявність власного видання загаль-
нодержавного розповсюдження. Організатором аукціону не 
може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів 
та замовника аукціону.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів з 
дня розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Пропозиції мають бути направлені на адресу для поштової 
кореспонденції: 49000, м. Дніпро, вулиця Мечникова, 11, офіс 
411. Тел. для довідок: (097) 363-25-93. Замовник аукціону лік-
відатор ТОВ «Домініон» Шиман Є. О.

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)

№   
ряд-
ка

Найменування статті 01.04.2018 01.01.2018

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іноземній валюті та 

банківських металах
44 406 25 168

2 Цінні папери нерезидентів 370 827 414 455
3 Авуари в СПЗ 41 549 60 860
4 Монетарне золото 27 549 28 404
5 Цінні папери України 369 792 372 697
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 24 228 32 417
7 Внутрішній державний борг 1 951 1 926
8 Внески в рахунок квоти МВФ 77 637 80 415
9 Основні засоби та нематеріальні активи 5 278 5 377
10 Інші активи 8 799 5 367

Усього активів 972 016 1 027 086

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в обігу 349 389 361 544
12 Кошти банків 46 593 39 995
13 Кошти державних та інших установ 32 328 56 084
14 Зобов’язання з перерахування прибутку 

до бюджету
44 614 44 614

15 Депозитні сертифікати, що емітовані На-
ціональним банком України 

59 667 67 190

16 Кредити отримані 2 654 2 807
17 Зобов’язання перед МВФ, крім 

зобов’язань зі сплати внеску за квотою
194 158 206 245

18 Боргові зобов’язання на користь МВФ зі 
сплати внеску за квотою

77 627 80 411

19 Інші зобов’язання 3 278 3 303
Усього зобов’язань 810 308 862 193

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 50 317 53 052
22 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 111 291 111 741

Усього власного капіталу 161 708 164 893
Усього пасивів 972 016 1 027 086

Голова                                                                                Я. В. Смолій
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку                            Б. В. Лукасевич

Я, Шібірін О. Г., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, 

повідомляю, що відкрита спадкова справа після смерті 29 січня 2018 року Музики Ми-

хайла Івановича, який народився 1 вересня 1959 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або за заповітом звернутись за адресою: 

14017, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок №39, кімната 

№3, для оформлення своїх спадкових прав.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
До відома спадкоємців, 10.11.2017 року заведена спадкова справа №138/2017 у Гре-

бінюка О. В., приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального округу Лу-
ганської області, адреса розташування робочого місця: Луганська область, Кремін-
ський район, місто Кремінна, площа Кооперативна, 47, після смерті Невечеря Людми-
ли Кирилівни, 10.10.1944 року народження, яка померла 28.08.2017 року, останнє міс-
це реєстрації та проживання якої було за адресою: Луганська область, Кремінський ра-
йон, село Булгаківка, вул. Трудова, буд. 21.

Втрачене посвідчення 

на право керувати маломірним 

судном №КІ 03965 

від 16.10.2014 р., 

видане на ім’я Мещерякова А. В.,  

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродже-

нець м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підставі ст.ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам необхідно з’явитися 07.05.2018 р. на 
09 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 по-
верх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995 р.н., 

останнє відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш 
Калуського району Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 18.05.2018 р. на 11 год. 30 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачення Га-
лецького Федора Олександровича у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець смт 

Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин України, 
останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт 
Трьохізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 
КПК України, вам необхідно з’явитися 30.05.2018 р. на 10 год. 00 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгля-
ду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана Васильо-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик 
Підозрюваний громадянин Російської Федерації Козіцин Ми-

кола Іванович, 20.06.1956 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 27 
квітня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Ма-
кедонського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 33, (тел. 044-256-94-42) для вручення повідомлення 
про підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріала-
ми кримінального провадження, отримання копії обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22014000000000313 від 29.07.2014. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні у ст. 139 КПК України. Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України 
Македонський В.П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхід-
но з’явитися 26 квітня 2018 року об 11:00 годині до слідчо-
го відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислока-
цією в м. Херсон), до слідчого Потапського О. А. за адресою:  
м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайомлення із мате-
ріалами кримінального провадження, вручення повідомлень 
про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у по-
рядку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведен-
ні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального 
досудового розслідування:

 — Бородатов Анатолій Петрович, 01.10.1946 року на-
родження, громадянин України, проживає за адресою: вул. 
Павла Корчагіна, 6/40, м. Севастополь (тимчасово окупова-
на територія), Україна.

У провадженні Рівненського міського су-
ду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна,1 ) перебуває кримінальне проваджен-
ня №12014120000000196 (номер провадження 
1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 
ст. 368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської 
області Сидорук Євген Іванович викликає обви-
нуваченого Сича Івана Олексійовича, 08.02.1960 
р.н., громадянина України, уродженця с. Кисо-
ричі Рокитнівського району Рівненської області, 
без визначеного місця реєстрації та проживан-
ня, остання реєстрація за адресою: Рівненська 
область, Рокитнівський район, вул. Радянська, 
18-А у судові засідання, які визначені судом 
та призначені до судового розгляду на такі да-
ти: 26 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв., 2 травня 
2018 року о 09 год. 00 хв. та відбудуться в примі-
щенні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом 
у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про 
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11,12 КПК України та 
здійснити спеціальне судове розслідування.

Суддя Є. І. Сидорук

Інформація для абонентів  

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

Повідомляємо, що з 1 травня 2018 року 

змінюються окремі тарифи та тарифні пла-

ни на послуги Інтернет та Телефонії для іс-

нуючих абонентів — фізичних та юридичних 

осіб.

Детальна інформація — 

за телефоном (044) 507 00 00 

або 177 (з телефонних ліній Vega).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Ковзікову Олександру Валентиновичу, 

15.08.1979 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Шахтна, 26, кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 136 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися «26» квітня 2018 року в період часу з 09 
год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. до каб. №306 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого Петрова 
Олександра Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул.Архітектора Нільсена, буд.33, для отримання повідо-
млення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, а також вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 12015050000000707, за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, як підозрюваному.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що розгляд апеляційної скарги прокурора, 

який брав участь у розгляді провадження в суді першої ін-
станції Гунька В.М. на ухвалу Вінницького міського суду Ві-
нницької області від 1 березня 2018 року, якою обвинуваль-
ний акт по обвинуваченню Стоцького Олексія Аркадійовича за 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України повернуто прокурору при-
значено на 27 квітня 2018 року о 16.00 год. у приміщенні Апе-
ляційного суду Вінницької області (м. Вінниця, вул. Соборна, 
6, 1-й поверх, зал №1).

У судове засідання викликаються прокурор Гунько В. М., 
обвинувачений Стоцький О. А. та захисник Яворський В. В.

Явка учасників судового провадження обов’язкова.
Суддя Спринчук В. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
2) розглядає цивільну справу за позовом Андріано-
вої А. О. до Андріанова І. М., третя особа: Орган опі-
ки та піклування Слов’янської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач по справі: Андріанов Іван Михайло-
вич, останнє відоме місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Гречка, б. 70, викликаєть-
ся на 08.15 годину 4 травня 2018 року до суду для 
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати відзив та поси-
лання на докази, якими він обґрунтовується. Відпо-
відач повинен повідомити суд про зміну свого міс-
ця проживання (перебування, знаходження) та у ви-
падку неприбуття повідомити про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Тараканкової Ірини 
Михайлівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню ви-
кликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, 
кім. 315), для участі в розгляді справи: Тараканкова Ірина Ми-
хайлівна, 11.10.1971 р.н. (яка зареєстрована та мешкає: Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Робоча, 1-б) на 2 травня 2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин. Явка в судове засідання обов’язкова.

Суддя Л. А. Радченко

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Для фізичних осіб з 01.05.2018 абонентна плата за користування основною 

радіоточкою та абонентна плата за користування основною радіоточкою ві-
домчого радіотрансляційного вузла проводового радіомовлення складатиме 
26,00 грн з ПДВ.

Через відсутність попиту на деякі послуги проводового радіомовлення, а са-
ме: послуги ремонту та технічного обслуговування приймачів ефірного раді-
омовлення, забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучен-
ня в приміщенні та на відкритому просторі) за заявою споживача з 01.08.2018 
припиняється їх надання.

Деталі на сайті http://www.ukrtelecom.ua або за номером 0-800-506-800 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З метою оптимізації кількості тарифних планів з 01.05.2018 ПАТ «Укртелеком» припи-

няє надання послуг фіксованого телефонного зв’язку на умовах деяких тарифних планів. 
Абонентів буде переведено на інші тарифні плани, умови надання послуг за якими макси-
мально наближені до умов тарифних планів, які закриваються. При цьому для фізичних 
осіб вартість щомісячної плати не буде збільшено. 

З 01.05.2018 для всіх абонентів фіксованого телефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» 
змінюються тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку.

Детальну інформацію можна отримати на сайті http://www.ukrtelecom.ua та/або у Кон-
такт-центрі: 

для фізичних осіб: за номером 0 800 506 800; 
для юридичних осіб: за номером 0 800 506 801
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 КвіТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +13  +18 Черкаська +5  +10 +14  +19
Житомирська +5  +10 +13  +18 Кіровоградська +6  +11 +14  +19
Чернігівська +4  +9 +11  +16 Полтавська +5  +10 +13  +18
Сумська   +4  +9 +10  +15 Дніпропетровська +6  +11 +15  +20
Закарпатська +6  +11 +19  +24 Одеська +8  +13 +18  +23
Рівненська +5  +10 +15  +20 Миколаївська +7  +12 +17  +22
Львівська +5  +10 +15  +20 Херсонська +7  +12 +17  +22
Івано-Франківська +5  +10 +18  +23 Запорізька +5  +10 +15  +20
Волинська +5  +10 +15  +20 Харківська +6  +11 +13  +18
Хмельницька +5  +10 +15  +20 Донецька +6  +11 +13  +18
Чернівецька +6  +11 +18  +23 Луганська +6  +11 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +15  +20 Крим +6  +11 +17  +22
Вінницька +5  +10 +17  +22 Київ +7  +9 +16  +18

Укргiдрометцентр

Сувеніри  
з відстріляних гільз

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. військовослужбовець одного з добровольчих ба-
тальйонів директор благодійного фонду «Зірки надії» Аліна Косов-
ська, яка останніми роками живе у прифронтовій Авдіївці на До-
неччині, взялася реалізовувати дещо незвичний проект. виникла 
ідея привернути увагу до людей і подій у зоні бойових дій ще й че-
рез аматорську творчість — виготовлення сувенірів із відстріляних 
гільз чи інших використаних боєприпасів. Приміром, обрізані гільзи 
патронів та снарядів зусиллями волонтерів і добровольців на пере-
довій перетворюються на підставки для олівців чи вази для квітів. 
Згадані сувеніри неодноразово демонстрували на різноманітних 
виставках та ярмарках, а віднедавна фонд «Зірки надії» розпочав 
продаж цієї продукції через соціальні мережі і відкритий інтернет-
магазин, де можна навіть зробити замовлення на ексклюзивну річ. 
виручені від реалізації військових сувенірів кошти йдуть на реаліза-
цію інших благодійних програм і подальший розвиток проекту з пе-
ретворення металу війни на витвори не зовсім звичного мистецтва.     

ФОТОФАКТ

ДИВО ТЕХНІЧНОЇ ДУМКИ. Ті, хто любить механіз-
ми, фантастичних персонажів і кіно, щасливі завітати у 
Нант (Франція) до тематичного парку, який на території 
верфі 2007 року створили інженери-дизайнери Фран-
суа Деларозьєр і П’єр Орефіс, надихнувшись ідеями 
Леонардо да вінчі та Жуля верна. 

Парк «Машини острова Нант» населений фантас-
тичними механічними створіннями, а його зірка — 
12-метровий механічний слон, який разів у сім більший 
за африканського і може вмістити 50 пасажирів. Пе-
ребираючи ногами, махаючи величезними шкіряними 
вухами, він повільно ходить островом хвилин із сорок, 
гучно трубить і бризкає водою. Рухається слон завдя-
ки двигуну внутрішнього згорання, його тіло зроблене 
зі сталі й облицьоване дерев’яними дощечками. іграш-
ка справляє дивовижне враження! виїзди на слоні час-
тіше відбуваються навесні та влітку і коштують 8,5 євро.

У парку, який розпочинався з однієї механічної іграш-
ки, тепер їх можна побачити кілька. вони вражають. Їх 
приводять у дію спеціально навчені механіки. Тут на-
віть традиційна карусель «Морські світи» занурює від-
відувачів у товщу океану, а прикрашають її 35 скуль-
птур мешканців морських глибин. Диво інженерної дум-
ки приваблює велику кількість туристів з усього світу.

Кожен день — як подарунок 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ. Століт-
ній ювілей — не тільки привід 
для святкування, хоч і це важ-
ливо, а й гарна нагода розпо-
вісти про тих, хто розділив з 
тобою життєві випробуван-
ня, про рідне місто чи село — 
яким воно було в різні часи, 
згадати тих, кого вже немає. 
Недавно соту весну відзначи-
ла жителька села Благодатне 
на Черкащині Марія Григорів-
на Еркенова. 

Їй є про що згадати. Наро-
дилася вона в цьому само-
му селі, тільки називалося во-
но тоді Богушкова Слобід-
ка. Життя її багатодітної ро-
дини було далеко не медом. 
12-річною Марія залишила-
ся без матері, тому була зму-
шена покинути навчання в по-
чатковій школі, пішла працю-
вати у місцевий колгосп. На-
зву господарства і села в той 
час пов’язували з іменем вій-

ськового діяча більшовицької 
Росії василя Чапаєва, хоч до 
нього він не мав жодного сто-
сунку. Село на її віку тричі змі-

нило назву. востаннє — у рус-
лі декомунізації. До нинішньої 
назви Благодатне багато хто й 
досі звикає. А примхлива доля 

й для Марії Григорівни підго-
тувала сюрпризи. Деякий час 
жила в Ленінграді, працювала 
в дитсадку. війна перекресли-
ла плани молодого подружжя 
— її чоловік-льотчик пішов на 
фронт, там і загинув. вона з 
маленькою донькою змушена 
була повернутися в рідне се-
ло. Багато працювала на різ-
них роботах, вийшла заміж, 
народила ще одну доньку Га-
лину, з якою й нині живе у за-
тишному будиночку. Має чет-
веро внуків, шестеро правну-
ків і двоє праправнуків. Рухли-
ва й працьовита жінка й не ду-
має сидіти без діла, пораєть-
ся по господарству, сприймає 
кожен день як подарунок до-
лі. Квітами, піснями й гарни-
ми словами ювілярку вітали 
родичі, сільські та районні ке-
рівники. 

До речі, в сусідній Золотоно-
ші нині четверо довгожителів, 
яким уже понад 100 років. Усі 
вони мають добру вдачу, дяку-
ють долі за щастя жити.
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сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Дякуючи за поздоровлення, Марія Григорівна  
з оптимізмом дивиться в завтрашній день
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Директор благодійного фонду «Зірки надії»  
Аліна Косовська впевнена, що ці сувеніри  
привернуть увагу до подій на сході України
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