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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:  «Україна має 
досягти енергозбереження  

на рівні дев’ять  
відсотків уже до 2020  

року порівняно  
з 2005—2009  

роками».

Регіони мають 
прискорити планування

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Перспективні плани формування тери-
торій громад, які покривають 100% території регіону, мають ли-
ше вісім областей із 24: Донецька, Кіровоградська, Луганська, 
Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черні-
гівська. І лише у двох — Кіровоградській та Рівненській — пер-
спективні плани вже схвалив уряд, повідомляє прес-служба Мін-
регіону.

«Хочу нагадати керівництву обласних державних адміністрацій 
та обласних рад про нашу спільну відповідальність перед грома-
дами, які бажають об’єднатися чи приєднатися. Вони очікують як-
найшвидшого розроблення та ухвалення перспективних планів на 
всю територію області. Без цього вони не можуть спрогнозувати 
свій розвиток і скористатися перевагами реформи. Уряд дав ОДА 
відповідні доручення, і термін їх виконання вже спливає», — закли-
кав керівництво областей до активізації роботи перший заступник 
очільника відомства В’ячеслав Негода. 

Адже саме перспективні плани та їх реалізація сприятимуть роз-
виткові громад, отже й регіонів загалом.

43 млн грн
часткової компенсації за придбану 
вітчизняну техніку буде нараховано 

аграріям за підсумками травня

УРОЖАЙ-2018. Зернових цьогоріч отримаємо трохи менше, 
ніж торік, але достатньо, зауважує фахівець.  
З овочами гірше 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про важливість імплементації 
ключових європейських директив з енергоефективності
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про реалізацію експериментального 
проекту щодо створення умов 
для унеможливлення ухилення 
від сплати митних платежів»

У Страсбурзі й Будапешті 
стежать, як Україна 
імплементує рішення 
Венеціанської комісії  
щодо закону про освіту

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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Руйнуючи тіньові схеми, 
наповнюватимемо бюджет
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд рішуче налаштований викорінити контрабанду  
на митниці й розвивати реформи в охороні здоров’я

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Започатковану урядом програ-
му боротьби з контрабандою 

«Україна без контрабанди» буде 
стовідсотково реалізовано — спіль-
но із силовими відомствами і за лі-
дерства фахівців Міністерства вну-
трішніх справ, Державної фіскаль-

ної служби і Національної поліції. 
У цьому запевнив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Він розповів 
про десять типових великих схем 
контрабанди, які нині є на вітчиз-

няній митниці (від використання 
так званих піджаків і оформлення 
вантажу за підробними докумен-
тами до офшорів для ввезення ім-
порту без розмитнення), і нагадав, 

що днями відбулося засідання спе-
ціальної координаційної наради, де 
й було напрацьовано і схвале-
но чіткий план з їхнього вико-
рінення.

Без паніки —  
хліба  
вистачить!
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик 
Підозрюваному Согутовському Артему Борисовичу, 11.12.1979 

року народження, громадянину України, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Жилова, буд. 
6, кв. 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 26.06.2018 р. об 11 год. до прокурора відділу прокура-
тури Луганської області Покотило В. А. за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, для відкриття та надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000141.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Ключку Євгенію Миколайовичу, 04.06.1979 року на-

родження, громадянину України, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри (колишня Свердлова), 
буд. 280, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 26.06.2018 р. об 11 год. до прокурора відділу прокура-
тури Луганської області Покотило В. А. за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014130000000295.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Сидорову Дмитру Сергійовичу, 02.09.1989 року на-

родження, громадянину України, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, квартал Центральний (колишній Ле-
нінського Комсомолу), 19, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України необхідно з’явитися 26.06.2018 р. об 11 год. до прокуро-
ра відділу прокуратури Луганської області Покотило В. А. за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22018130000000157.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Несміянову Костянтину Леонідовичу, 10.11.1980 ро-

ку народження, громадянину України, який зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, вул. Огнєва, буд. 44, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 26.06.2018 р. об 11 год. до про-
курора відділу прокуратури Луганської області Кожушка Д. М. за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000143.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Шматову Олександру Миколайовичу, 11.03.1967 ро-

ку народження, громадянину України, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарняний, 3, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 26.06.2018 р. об 
11 год. до прокурора відділу прокуратури Луганської області Чуднова 
М. І. за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 
27, для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22018130000000197.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Верещазі Дмитру Олександровичу, 15.02.1980 

р.н., громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська 
обл., Антрацитівський район, смт Маломиколаївка, кв-л Сиволапа,  
б. 9, кв. 13, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 27.06.2018 р. о 10 год. 00 хв. до прокуратури Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богда-
на Ліщини, 27, до прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби Зіньковського А. Ю. 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000215.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Нагрудному Сергію Анатолійовичу, 12.12.1965 р.н., 

громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, пло-
ща Кірпічна, 6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необ-
хідно з’явитися 23.06.2018 р. о 10 год. 00 хв. до прокуратури Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богда-
на Ліщини, 27, до прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби Зіньковського А. Ю. 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000192.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Череміскіну Олексію Миколайовичу, 27.03.1975 

р.н., громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
вул. Радгоспна, буд. 59, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 27.06.2018 р. о 10 год. 00 хв. до прокуратури 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Богдана Ліщини, 27, до прокурора відділу нагляду за додержанням 
законів органами СБУ та державної прикордонної служби Зіньковсько-
го А. Ю., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22018130000000216.

Повістка про виклик  
Підозрюваному Бубнову Олексію Петровичу, 25.07.1979 року народжен-

ня, громадянину України, який зареєстрований та мешкає за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 20, кв. 3, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27.06.2018 р. об 11 год. до 
прокурора відділу прокуратури Луганської області Лугового А. Ю. за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000218.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Со-
роколата Валентина Геннадійовича, 08.06.1993 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Насосний, 9) як 
обвинуваченого в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню 
№22017170000000012 по обвинуваченню Сороколата Валентина Геннадійовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Підготовче судове засідання відбудеться 24 липня 2018 року о 09.00 годині 
в приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Тро-
їцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі вашої неявки без поважних причин або непо-
відомлення про причини неприбуття в судове засідання, суд має право постано-
вити ухвалу про привід та/або ухвалу про накладення на вас грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України.

Суддя Сьоря С. І.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13 03.07.2018 року 
об 11.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (справа №127/9393/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Каширін Аллік Вікторович, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Не-
стерова, 29, кв. 44.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі: головуючого судді Іванченка Я. М., суддів 
Жмудя О. О., Сичука М. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13 10.07.2018 року 
о 09.50 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні №127/11390/16-к (ЄРДР №42016020420000053) по обвинуваченню Мат-
вієнка Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т 
Перемоги, 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься в складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів 
Гуменюка К. П., Короля О. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Ві-

нниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40 3 липня 2018 року 
о 15.30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Ломаки Олександра Анатолійовича, 15 травня 1972 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Ломака Олександр Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі судді-доповідача Каленяка Р. А., 
суддів Іванченка Я. М., Бессараб Н. М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, 
який зареєстрований за адресою: смт Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попас-
нянського району Луганської області, у судові засідання, які відбудуться 29 серп-
ня 2018 року о 09 год. 20 хв. та 1 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. у залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. у судові засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Т. Багрій

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Пирогову Майю 
Юріївну, 20 травня 1965 року народження, зареєстровану в місті До-
нецьк, вулиця Сентябрська, будинок 1, останнє відоме фактичне міс-
цезнаходження: м. Донецьк, вулиця Сентябрська, будинок 1, як об-
винувачену в кримінальному провадженні № 22017260000000001 від 
06.01.2017 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове підготовче засідання відбудеться 25 червня 2018 року о 
15.30 годині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Пиро-
гової Майї Юріївни в засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження, остання вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г. М.

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: F11G627881
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість нежитлова, основні засоби
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 04.07.2018; 13.07.2018; 24.07.2018; 02.08.2018

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/38042-asset-sell-id-172175

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: F11GL27832- F11GL27874
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: 03.08.2018

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/38052-asset-sell-id-172202

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
Номер лота: F85GL27551
Коротка назва лота/номера кредитно-
го договору:

Кредитний портфель, що складаєть-
ся з прав вимоги за 384 кредитними 
договорами, укладеними з фізичними 
особами, в тому числі: беззаставні – 
379; авто – 3; інші заставні – 2.

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організато-
рів торгів, які у своїй діяльності ви-
користовують створену ГО «Транспе-
ренсі Інтернешнл Україна» електронну 
торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Дата проведення аукціону: 10.07.2018 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення від-

критих торгів (аукціону) по кожному 
лоту вказується на веб-сайтах орга-
нізаторів торгів: http://torgi.fg.gov.ua/
prozorrosale

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/175-pat-kb-
yevrobank/38015-asset-sell-id-172098

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз інвесторів України» 
викликає  ПАТ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШАХТА ЖДАНІВСЬКА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 32953421),  як відповідача у  
справі № 12/18 за позовом ПАТ «СБЕРБАНК» про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 06.07.2018 р. о 13.45 год. у при-
міщенні третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного,  
150-А, офіс 25, зал № 8. 

Третейський суддя Трубчанінов С. С.

Харківський районний суд Харківської області викликає Ткаченка Ві-
талія Миколайовича в судове засідання, призначене на 2 липня 2018 
року о 09.00 годині, по справі за позовом Ткаченко Валентини Іванів-
ни до Ткаченка Віталія Миколайовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим будинком.

У разі неявки відповідача в судове засідання, неповідомлення про 
поважність причин неявки та ненадання заяви про розгляд справи в 
його відсутність, справа буде розглянута у порядку заочного розгляду.

Суддя О. В. Назаренко

Приватний нотаріус Криво-
різького MHO Лосінець С. М. 

(Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Хабаров-
ська, буд. 1, кв. 46) повідо-
мляє про відкриття спадщи-
ни та заведення спадкової 

справи № 16/2018 відносно 
майна померлої  

04.02.2018 р. Коби Надії  
Савеліївни, 21.03.1929 року 

народження.

Згідно з протоколом № 14-06/2018 Позачерго-
вих загальних зборів учасників ТОВ «ТЕФІЯ-2011» від 
14.06.2018 р. прийнято рішення щодо припинення То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ТЕФІЯ-2011» 
(49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бул. Зоря-
ний, буд. 1, прим. 4, код ЄДПРОУ 37832760) шляхом йо-
го ліквідації у добровільному порядку. Головою ліквіда-
ційної комісії призначено Левченка Юрія Михайловича. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців 
від дня публікації оголошення.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Марі-
уполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Шашкіна Костянтина Валерійовича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликається 
для участі в розгляді кримінального провадження, яке 
відбудеться 2 липня 2018 року о 16.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області перебуває обвину-
вальний акт по кримінальному провадженню, 
внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 ро-
ку відносно Федяніна Максима Сергійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Мак-
сима Сергійовича в судове засідання на 2 липня 
2018 року о 13 годині 30 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області знаходиться кримі-
нальне провадження № 296/7349/17 за обвинува-
ченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 
року народження, Байрачного Андрія Микола-
йовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених: Панька Романа 
Григоровича, Байрачного Андрія Миколайовича в 
підготовче судове засідання на 2 липня 2018 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Галані Олександра Геннадійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-3 КК Укра-
їни, який викликається для участі в розгляді 
кримінального провадження, яке відбудеться 
3 липня 2018 року о 09.30 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко
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Упорядкували парк 
садиби Даховських

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

РУЙНУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТКА. Днями в замку Даховських, що в 
селі Леськове Монастирищенського району на Черкащині, бу-
ло досить людно. Архітектурно-ландшафтний комплекс «Сади-
ба Даховських» широко відчинив двері для відвідувачів, які заві-
тали з багатьох куточків області. Вони у супроводі екскурсовода 
оглянули палац і прилеглу до нього частину паркової зони, дізна-
лися багато цікавого з історії створення комплексу. Охочі при-
дбали буклети й диски з відеофільмом про Леськівський замок.

Цей унікальний палац місцеві жителі називають леськівським 
дивом, адже будівля й досі збереглася, попри бездоглядність. За-
вдяки зусиллям працівників райдержадміністрації, місцевих ряту-
вальників та небайдужих жителів району досі занедбаний парк 
цими днями впорядкували, вирубали чагарники. Однак сам па-
лац від часу та недбальства, на жаль, швидко руйнується. 

Збудований у ХІХ столітті Казимиром Даховським у стилі ан-
глійського замку доби середньовіччя, він досі зберігає чимало ці-
кавого. Вражає величний вигляд зовні й усередині. Там було по-
над 20 кімнат різного призначення: для гостей, балів, винні зали, 
господарські споруди та підземні ходи. Ще одна цікавинка, що за-
лишилася віддавна, — острів закоханих, розташований посеред 
ставка, неподалік палацу. Це місце для романтичних зустрічей. 

Очевидно, вже давно настав час відповідним відомствам по-
дбати про збереження цього унікального замку. 

Ліцеїстку з Маріуполя 
відзначили за утилізацію поліетилену

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Учени-
цю 11 класу Маріупольсько-
го технічного ліцею Катери-
ну Малкіну відзначено золо-
тою медаллю на Олімпіаді ге-
ніїв, що відбулася в Освего, 

штат Нью-Йорк, США. Юна 
жителька приморського міс-
та запропонувала власний 
проект у галузі хімічної інже-
нерії «Метод біоутилізації по-
ліетилену високої щільнос-
ті». Перспективна новація на-
укової роботи Катерини по-
лягає у створенні низькови-

тратного і головне безпечно-
го способу утилізації поліети-
лену високої щільності. Фа-
хівці зазначають, що Кате-
ринин варіант допоможе міні-
мізувати техногенний вплив 
на навколишнє середови-
ще і дасть змогу розв’язати 
кілька масштабних проблем 

щодо спалювання сміття. 
GENIUS Olympiad 2018 — 
щорічна міжнародна універ-
ситетська олімпіада, яка тра-
диційно відбувається влітку в 
кілька етапів і дає змогу мо-
лоді з усіх куточків світу по-
ділитися першими н ауковими 
дослідами. 

На Львівщині створять «Королівські Бескиди»
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

КРАСИВЕ І КОРИСНЕ. У 
Старосамбірському районі на 
Львівщині місцева районна 
рада виступила з ініціативою 
до Міністерства екології та 
природних ресурсів України 
про створення національного 
природного парку «Королів-
ські Бескиди». Із цього приво-

ду відбулося засідання, в яко-
му взяли участь представни-
ки обласної та районної вла-
ди, депутати райради, голо-
ви об’єднаних територіальних 
громад і сільських рад, гро-
мадськість.

У районній раді переко-
нані, що новий заповідний 
об’єкт сприятиме збережен-
ню, відтворенню, ефектив-
ному й різнобічному вико-

ристанню природних об’єк-
тів, які мають особливу при-
родоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, науко-
ву, освітню та естетичну цін-
ність на Старосамбірщині. 
Йдеться про збереження ко-
рінних ялицевих і ялицево-
букових насаджень. А для 
туристів буде створено від-
починкову зону. Національ-
ний природний парк діятиме 

лише в межах району, пло-
ща його становитиме майже 
9 тисяч гектарів. Створення 
парку попередньо погодив 
основний землекористувач 
— ОКС ЛГП «Галсільліс».

Міністерство екології та 
природних ресурсів Украї-
ни вже підтримало заснуван-
ня національного природного 
парку «Надбужжя» в Сокаль-
ському районі. 

Дизайн як приклад ставлення до життя
Микола ПЕТРУШЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

МОДА БЕЗ КОРДОНІВ. 
XVIII Міжнародний конкурс 
дизайнерів-модельєрів «Пе-
черські каштани» відбувся у 
столиці. Проходив він в Укра-
їнському домі. Організатором 
виступив Київський націо-
нальний університет техно-
логій та дизайну. Серед парт-
нерів — газета «Урядовий 
кур’єр».

Нинішній конкурс прохо-
див під девізом «Мода без 
кордонів». Крім українських 
молодих талантів, участь у 
ньому взяли посланці Біло-
русі, Молдови, Грузії, Ірану, 
Нігерії та інших країн. Свя-
то моди було захопливим. 
Не випадково член журі ви-
датний дизайнер Іван Ді-
денко фотографував усі ко-
лекції. А на оцінку присутніх 
учасники представили одяг, 
взуття, аксесуари.

«Організація конкурсу, рі-
вень робіт, — ділиться вра-
женнями член журі Анжеліка 

Долженко, — дає всі підстави 
вважати «Печерські кашта-
ни» головним конкурсом мо-
дельєрів України, які визнача-
тимуть напрям розвитку лег-
кої промисловості не лише в 

нашій державі, а й за кордо-
ном». 

Експерт не перебільшує. 
Українські модельєри справді 
підкорюють світ. І більшість із 
них — випускники вказаного 

київського вишу. Нещодавно 
Українська асоціація хутрови-
ків долучилася до оснащен-
ня однієї з лабораторій. Відда-
ча не забарилася: вперше на 
«Печерських каштанах» де-
монстрували вироби з хутра.

Тож «Печерські каштани» 
— своєрідне дзеркало універ-
ситету і його партнерів. 

А Гран-прі у номіна-
ції «Одяг» здобув студент 
КНУТД із Нігерії Ено Енієок-
пон.

«Дизайн, — каже прези-
дент конкурсу ректор Київ-
ського національного універ-
ситету технологій та дизайну 
академік НАПН України Іван 
Грищенко, — не стільки про-
фесія, як ставлення до жит-
тя. Той, хто ним займається, 
прагне зробити світ кращим. 
«Печерські каштани» — пер-
ша сходинка до цього».

На цьому конкурсі не бу-
ло переможених. Усі викла-
дачі, студенти, партнери про-
демонстрували оптимістич-
не ставлення до життя. Пре-
красний дизайн покращує на-
ше майбутнє.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
vl

as
no

.in
fo

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
kn

ut
d.

ed
u.

ua

Цей палац уже 
не раз визнавали 
найказковішим

Чоловіки також хочуть бути красивими

Екстравагантність — одна з фішок молодих художників


