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У ринку нерухомості 
свій сезон
ТРЕНДИ. Цього літа ціни на вторинне житло трохи 
знижуються, проте на первинне тримаються і навіть 
зростають

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Зазвичай улітку, ко-
ли спостерігається 

низький попит на жит-
ло, експерти почина-
ють говорити про мож-
ливе значне падіння цін 
на нерухомість або на-
віть про крах будівель-
ного ринку. «Урядовий 
кур’єр» з’ясував тенденції  
2018-го. 

Справді, ринок пер-
винного житла сьогод-
ні в Україні перенаси-
чено, сказав у коментарі 
«УК» заступник дирек-
тора компанії «Олімп-
Консалтинг» Андрій Гу-
сельников. «Попит наба-
гато перевищує пропо-
зицію. Тому забудовники 
йдуть на усілякі поступ-
ки: знижують поступово 
ціну квадратного метра, 
заманюють потенційних 
клієнтів різними знижка-
ми та рекламними акція-
ми. Проте залишаються 
з непоганою рентабель-
ністю. Звісно, вона не та-
ка висока, як була 10 ро-
ків тому, однак якщо во-
ни активно будують, то 
можуть отримувати до-
брі прибутки. Проте не 
можна казати, що неза-
баром на ринку пер-
винної нерухомості 
буде крах», — пояс-
нив він.

Прем’єр-міністр про боротьбу з нелегальним увезенням 
товарів в Україну

Кремль може 
атакувати з моря

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ. Президент Петро Порошенко припус-
кає, що нинішня поведінка Кремля щодо огляду та блокування 
входження кораблів в українські порти на Азовському морі мо-
же свідчити про наміри РФ здійснити воєнні атаки на Маріуполь. 
Про це він заявив, виступаючи перед учасниками багатонаціо-
нальних міжнародних навчань «Сі Бриз-2018», які відбуваються  
в Одесі, повідомляє Укрінформ.

За словами глави держави, Росія значно посилила своє мор-
ське угруповання в Азовському морі й почала здійснювати не-
законну зупинку, огляд українських та іноземних кораблів, які 
прямують в українські порти на Азовському морі. «Бачимо, що 
це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азов-
ському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено, мож-
лива воєнна атака на Маріуполь», — заявив Петро Порошенко.

У спільних військових навчаннях «Сі Бриз-2018» беруть 
участь 19 країн. Вони триватимуть до 21 липня у портах, на 
летовищах і полігонах Одеської, Миколаївської та Херсонської 
областей. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

17 000 осіб
було прийнято на  військову службу  

за контрактом у Збройні сили України  
з початку 2018 року 

«Запроваджені урядом 
заходи з боротьби з 
контрабандою та 

тіньовими схемами на 
кордоні збільшили щоденні 

надходження 
платежів на 70—80 

мільйонів гривень».

Статки Газпрому в Європі 
можуть розпродати

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. 
Якщо Газпром не виплатить 
НАК «Нафтогаз України» 
2,56 мільярда доларів, які 
має сплатити за підсумками 
двох рішень Стокгольмсько-
го арбітражу, його європей-
ське майно продаватимуть 
на аукціонах. Про це заявив 
головний комерційний дирек-
тор НАК «Нафтогаз Украї-
ни» Юрій Вітренко, повідо-
мляє прес-служба відомства.  
За його словами, гроші, ви-
ручені від реалізації статків 
Газ прому на аукціонах, має 
отримати Нафтогаз.  

Стокгольмський арбітраж 
зобов’язав російського мо-
нополіста Газпром допла-
тити «Нафтогазу України» 
4,63 мільярда доларів за не-
допоставку узгоджених об-
сягів газу для транзиту. Рі-

шення про це було винесе-
но ще 28 лютого. З огляду 
на борги Нафтогазу росій-
ський монополіст має спла-
тити йому 2,56 мільярда до-
ларів. При цьому  російській 
компанії щодня нарахову-
ють відсотки від несплаче-
ного боргу обсягом 500 ти-
сяч доларів. Пеня нарахо-
вуватиметься доти, доки 
Газ пром не виконає рішен-
ня арбітражу щодо Украї-
ни. Також суд зобов’язав ро-
сійську компанію поставля-
ти до 5 мільярдів кубометрів 
газу на рік у 2018—2019 ро-
ках за цінами, які відповіда-
ють вартості блакитного па-
лива на європейських газо-
вих хабах. Проте цю вимогу 
Газпром також не виконав. 

Суму 2,56 мільярда до-
ларів було закладено в бю-

джет Газпрому на цей рік, 
однак керівництво компанії 
відмовляється її виплачува-
ти українській стороні з по-
літичних міркувань, повідо-
мляє Укрінформ. Натомість 
у Газпромі заявили, що не 
згодні з рішенням арбітра-
жу Стокгольма за позовом 
Нафтогазу за контрактом 
на транзит газу та «захища-
тимуть свої права всіма за-
конними способами». Пара-
лельно російський монопо-
ліст повідомив про намір ро-
зірвати всі контракти з На-
фтогазом. Проте, як пишуть 
російські ЗМІ, Газпром буде 
змушений підписати новий 
контракт на транзит газу з 
Україною через замалу по-
тужність «Північного пото-
ку-2» для покриття газових 
потреб Європи.

Для антикорупційного суду 
шукають приміщення

РЕФОРМИ. Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман наполя-
гяє на якнайшвидшому почат-
ку роботи Вищого антикоруп-
ційного суду й вирішенні у мі-
сячний термін всіх побутових 
питань, передусім розміщення 
суду та апеляційної палати. Про 
це глава уряду сказав під час 
наради з питань проведення 
першочергових заходів, необ-
хідних для забезпечення діяль-
ності Вищого антикорупційного 
суду, повідомляє департамент 
інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ. 
Володимир Гройсман нагадав: 
уряд схвалив План організації 
підготовки нормативних актів, 
необхідних для роботи антико-
рупційного суду. Відповідальни-
ми за їх опрацювання визначе-
но кілька органів влади, переду-
сім міністерства юстиції, фінан-

сів, економічного розвитку і тор-
гівлі, внутрішніх справ, соціаль-
ної політики та Фонд державно-
го майна.

Прем’єр наголосив, що на ни-
нішньому етапі, коли ухвалено 
всі необхідні закони щодо анти-
корупційного суду, треба вирі-
шувати практичні питання, щоб 
цей орган почав діяти. Зокре-
ма слід визначити і забезпечи-
ти охорону приміщень Вищого 
антикорупційного суду, особис-
ту охорону суддів, їхнього жит-
ла та безпеку членів сімей, збе-
реження майна. Цю роботу ви-
конуватимуть підрозділи Націо-
нальної поліції та Національної 
гвардії.

Міністерство фінансів має 
внести у проекти держбюдже-
ту на наступні роки видатки, не-
обхідні для забезпечення діяль-
ності антикорупційного суду. Ко-

шти на фінансування цього ро-
ку забезпечено, адже їх зазда-
легідь внесли в державний ко-
шторис. Мінекономрозвитку ра-
зом з Фондом держмайна та Ки-
ївською міськдержадміністраці-
єю повинні надати належне при-
міщення під апеляційну палату 
антикорупційного суду та судо-
ві палати для здійснення право-
суддя в першій інстанції.

Глава уряду дав доручен-
ня протягом місяця знайти та-
кі приміщення і підготувати всю 
необхідну документацію, зокре-
ма фінансування оренди. «Та-
кож даю доручення МЗС розпо-
чати консультації з міжнародни-
ми організаціями щодо пошуку 
незалежних експертів. Завдан-
ня — забезпечити все до мо-
менту, коли суд розпочне робо-
ту», — сказав Володимир Грой-
сман.
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Корольовський районний суд м. Житомира викликає Квасник 
Ганну Василівну як обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 296/8511/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О. Б. у судове засідання, що відбудеть-
ся 3 серпня 2018 року о 10.00 год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова. У разі неяв-
ки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. 

Суворова, 6) викликає відповідача Северина Олега Геннаді-

йовича, 15.12.1981 р.н. (Луганська обл., м. Золоте, кв-л Со-

нячний, 38), справа № 423/3683/17 на 08.08.2018 р. о 13.00 

год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі 

ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Втрачені довірителем 
примірники Договору 

про участь у ФФБ № 70996 від 
08.07.2015 р., укладеного між 

Пахомовим Гордієм 
Анатолійовичем та ПАТ АКБ 

«Аркада» та Договору 
про уступку права вимоги 

№ 70996/1 від 03.11.2015 р., 
укладеного між Пахомовим Г. А. 

та Катковою Тетяною 
Володимирівною, 

вважати недійсними.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими на-
ступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів серія AК: 9666333, 9666443, 9664042, 
7476062, 9853524, 9853679, 9796809, 9665860, 9793124, 9819943, 
6194110, 6194107, 9664424, 9839144, 9788636, 9792213, 7613226, 
7050583, 7616262, 9825589, 9673992, 6205780, 7614420, 6642705, 
9810489, 6643979-6643980, 5222280-5222282, 6194113-6194114; се-
рія AМ: 5662398, 1263611, 1267094, 1456323, 1456347, 1456366; Зеле-
на Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12044045, 12367551, 
12367555, 12363756, 12364058, 12624015, 12632241, 12972745, 12977475, 
12056031, 12628008, 12627975, 12056053, 12644572, 12990702, 12990704, 
12977480, 12977431, 12987183, 12987869, 13336557, 12982165, 12982182, 
12058667-12058668, 12981165-12981166, 12635627-12635631, 12630226-
12630227, 13335281-13335282; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 
13320585, 12955759, 12608575, 12957788, 13334118, 13321841, 12954076, 
12618472-12618476; добровільне страхування відповідальності за опла-
ту наданих послуг під час поїздки за кордон: 2768950, 2855735, 2575270, 
2775834, 2760198, 2727127, 2719634, 2719647, 2719651, 2719653, 
2817847, 2383570, 2873420, 2873430, 2791668, 2791713, 2860950, 
2770204, 2859036, 2859045, 2683738, 2383227, 2784563, 2843354, 
2754000, 2865234, 2690761, 2753868, 2668263, 2798903, 2383533-
2383536, 2831547-2831549, 2383862-2383863, 2810521-2810530, 
2670301-2670302, 2703127-2703138, 2892620-2892621, 2802403-2802421, 
2721892-2721893, 2721930-2721937, 2721941-2721950, 2859038-2859041, 
2654695-2654696, 2792110-2792111, 2733592-2733600.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фе-
ленка Володимира Вікторовича як обвинуваченого в кримі-
нальному провадженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у 
судове засідання, що відбудеться 1 серпня 2018 року о 09.15 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 
(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чу-
меля Дмитра Анатолійовича, 21.01.1985 р.н., як обвину-
ваченого в кримінальному провадженні № 296/6198/18, 
1-кп/296/569/18 у вчиненні кримінальних правопорушень за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Шимон Л. C. у підготовче судове засідання, що відбудеться 
01.08.2018 року о 12.30 год. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Втрачені суднові 

документи на човен 

«Казанка 5МЗ» з бортовим 

№ ДАП-6886-К 

на ім’я Агеєва Андрія 

Олексійовича, 

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого при проведенні судового засідання  
в порядку спеціального провадження

Обвинувачений Саченко Павло Євгенович, 12.07.1971 р.н., уродженець смт До-
брослав Одеської області, зареєстрований та проживає за адресою: Одеська об-
ласть, Лиманський район, смт Доброслав, вул. Мічуріна, буд. 34, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 ч. 3 КПК України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 25.07.2018 р. о 09.30 годині в приміщенні Суворовського районного суду  
м. Одеси, зала судових засідань №11, за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 68, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

У разі неявки Саченка П. Є. до суду, оголошення вважається належним чином 
повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження під головуванням судді Позняка B. C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Плетень (Куцаковський) Дмитро Анатолійович, 11.04.1981 року 
народження, громадянин України, уродженець м. Росток (Німеччина), який зареє-
стрований за адресою: вул. Артема, 204а, м. Донецьк, Донецька область, паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон серії ЕА № 373870 від 02.11.2007, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 24.07.2018 з 
09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, який знаходиться за адресою: вул. А. Нільсена, буд. 33, м. Маріуполь, Доне-
цька область, для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального про-
вадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального 
акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні №22018050000000091 
від 14.05.2018 за ч. 2 ст. 258-5 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здій-
сненні спеціального досудового розслідування.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий»

Номер лота: F03G29685 Нежитлова будівля з основними засобами, що розта-
шована за адресою: Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул.Каштанова (вул. 
40 років Жовтня), 18, а саме: нежитлова будівля загальною площею 594,8 кв. м.; 
основні засоби у кількості 198 одиниць; основні засоби у кількості 15 одиниць. 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: 24.07.2018. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale Де-
тальна інформація щодо лота:  

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/173647/index.php?lang=ua

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування 

надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі — Порядок)

№ п/п Об’єкт надрокористування Початкова ціна
продажу дозволу,

тис. грн.Назва об’єкта користу-
вання

Вид корисної  
копалини

Вид користування 
надрами

Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 Козлівське родовище видобування суглинок Тернопільська обл., 

Козлівський р-н
626,8

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів 
на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою гео-
логії та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

 Останній день подання заявок 17 серпня 2018 року до 16 години.
 З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, Антона Цедіка, 16, кім. 416.
 Державна служба геології та надр України.
 Контактні особи:
 1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
 2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Ліквідатором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» проводиться 
конкурс із визначення торгуючої організації, яка бу-
де задіяна як організатор проведення торгів (аукціо-
ну) з продажу майна боржника у процедурі банкрут-
ства. Пропозиції щодо порядку, умов та строків про-
ведення торгів (аукціону), суми винагороди, інфор-
мація щодо досвіду роботи з проведення аукціонів, 
наявність ліцензії на здійснення діяльності тощо при-
ймаються за адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Станіс-
лавського, 2-Б, протягом 7 робочих днів з моменту 
виходу даної публікації.

Загублені документи на моторно-прогулянкове 

судно, що належить ПРAT «Південспецбуд» «Utopia 

205», бортовий номер UA 0245, НА:

— свідоцтво про право плавання під державним 

прапором України CN 004157;

— свідоцтво малого судна до плавання реєстро-

вий номер 3-850193;

— технічний талон №007196, вважати недійсними.

Оригінал «Спеціального дозволу 

на користування надрами» № 3476, 

виданий 25.10.2004 р. 

Підприємству об’єднання громадян 

експлуатаційно-виробничому підприємству 

«Учбово-спортивна база «Закарпаття» 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства 

«Колос» АПК України, вважати втраченим.

Товариство з додатковою відповідальніс-
тю «Страхова компанія «Всесвіт» (код ЄДРПОУ 
31604414), місцезнаходження: 03186, м. Київ, буль-
вар Чоколівський, 19-А, тел.: (044) 490-31-31 (да-
лі — ТДВ «СК «Всесвіт»), повідомляє, що відповід-
но до протоколу загальних зборів учасників ТДВ «СК 
«Всесвіт» №02 від 12.07.2018 р. та наказу директора 
ТДВ «СК «Всесвіт» №1-H від 13.07.2018 р. прийнято 
рішення про подання заяви до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг про виключення фінансової уста-
нови з Державного реєстру фінансових установ.

Агафонов Володимир Валерійович, 07.06.1970 року народження, місце реє-
страції: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул.  Богдана Хмель-
ницького, 25, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 20.07.2018 об 11 год. 00 хв. до прокурора відділу пріоритетних дору-
чень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Лупу А.К. за адресою: м. Київ, 
вул. Різницька, 13/15. каб. 719, для участі у проведенні слідчих та процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за озна-
ками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими стат-
тями КК України, а також для ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру. 
13.07.2018 згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276-279 КПК України, складено повідомлен-
ня про підозру у скоєнні Вами злочинів, передбачених ч.  4 ст.  28 ч.  5 ст.  191, ч.  4 
ст.  28 ч.  3 ст.  209, ч.  4 ст.  28 ч.  1 ст.  366 КК України, яке надіслано Вам поштою.

Соркін Ігор В’ячеславович, 03.03.1967 року народження, місце реєстра-
ції: м. Київ, вул. Ділова (раніше — Димитрова), 2б, кв. 111, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20.07.2018 о 10 год. 00 
хв. до прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих 
справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної проку-
ратури України Лупу А.К. за адресою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15, каб. 719, для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42015000000001955 від 18.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, а також для озна-
йомлення зі змістом повідомлення про підозру. 13.07.2018 згідно вимог ст.ст. 36, 
42, 276-279 КПК України складено повідомлення про підозру у скоєнні Вами зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст.  191 КК України, яке надісла-
но Вам поштою.

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: F11GL29559-F11GL29665
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: 04.09.2018 
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/ 
38502-asset-sell-id-174272

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державної стипендії 
призерці Олімпійських ігор Тобіас Н. В.

Відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2004 року № 919 
«Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпій-
ських та Дефлімпійських ігор» (зі змінами, внесеними Указами від 21 жов-
тня 2005 року № 1505, від 21 липня 2008 року № 642, від 10 вересня 2011 ро-
ку № 907, від 12 липня 2013 року № 377 та від 7 листопада 2017 року № 353)  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державну стипендію призерці Олімпійських ігор ТОБІАС Наталії Ві-
кторівні — бронзовій призерці XXIX літніх Олімпійських ігор з легкої атлетики, у роз-
мірі трьох прожиткових мінімумів.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 липня 2018 року
№204/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення 100-річчя  
випуску перших поштових марок України

З метою відзначення у 2018 році 100-річчя випуску перших поштових марок Укра-
їни, а також популяризації вітчизняної філателії, яка є культурним надбанням україн-
ського народу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити у місячний строк та забезпечити виконання плану заходів щодо від-
значення 100-річчя випуску перших поштових марок України, передбачивши, зокре-
ма:

проведення за участю представників органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, вітчизняної і міжнародної філателістичної спільноти протягом 
2018 року урочистих виставкових, просвітницьких та інших заходів з нагоди 100-річ-
чя випуску перших поштових марок України;

здійснення випуску тематичних філателістичних, історичних і науково-популяр-
них видань, зокрема присвячених авторам перших поштових марок України — ху-
дожникам Георгію Нарбуту та Антінові Середі;

створення виставкових та музейних експозицій, присвячених 100-річчю випуску 
перших поштових марок України;

створення і показ документально-публіцистичного фільму, присвяченого 100-річ-
чю випуску перших поштових марок України;

широке інформування та сприяння організації роботи у закладах загальної серед-
ньої і позашкільної освіти гуртків юних філателістів як дієвого освітнього, виховного, 
пізнавального чинника для всебічного розвитку юного покоління;

сприяння використанню як ілюстраційного матеріалу в навчальних підручниках і 
посібниках для учнів шкіл та студентів закладів вищої освіти вітчизняних поштових 
марок, присвячених історичним і культурним подіям, досягненням науки і техніки, 
видатним особистостям України тощо;

2)  забезпечити в установленому порядку:
проведення публічним акціонерним товариством «Укрпошта» за участю громад-

ських організацій у жовтні 2018 року XVI Національної філателістичної виставки, при-
свяченої 100-річчю випуску перших поштових марок України;

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 100-річчю випуску перших 
поштових марок України, та здійснення спецпогашення поштової марки;

3)  вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з під-
готовки та відзначення 100-річчя випуску перших поштових марок України;

4)  визначити разом із Державним управлінням справами, Київською міською 
державною адміністрацією приміщення для проведення урочистих виставкових та ін-
ших заходів з нагоди 100-річчя випуску перших поштових марок України.

2.  Запропонувати Національному банку України опрацювати можливість виго-
товлення та випуску в обіг у встановленому порядку пам’ятної монети, присвяченої 
100-річчю випуску перших поштових марок України.

3.  Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити проведен-
ня відповідних заходів з нагоди 100-річчя випуску перших поштових марок України.

4.  Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2018 року
№205/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 445-р 
Київ

Про підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння між Урядом України  
та Управлінням Організації Об’єднаних 

Націй з обслуговування проектів і Дитячим 
фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері 

соціального захисту сімей з дітьми та підтримки 
розвитку відповідального батьківства

Схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та 
Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фон-
дом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та під-
тримки розвитку відповідального батьківства.

Уповноважити Міністра соціальної політики Реву Андрія Олексійовича підписати 
зазначений Меморандум.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ 
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завер-

шено перший етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Держав-
них премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для моло-
дих вчених 2018 року.

 Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових уста-
нов, підприємств, вищих навчальних закладів, учених та спеціалістів, широкої громад-
ськості з проханням узяти участь у обговоренні робіт і повідомити свою думку щодо їх 
змісту та складу авторських колективів.

Відгуки та зауваження, а також матеріали громадського обговорення робіт і їх ав-
торських колективів просимо надсилати до 1 жовтня 2018 року за адресою:

 
03150,  м. Київ, вул. Антоновича, 51,

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки
 
Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за 

адресою: www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техні-
ки допущено 19 робіт:

 
1.  Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях  

Представлено Радіоастрономічним інститутом НАН України. 
Автори: 
ак. Коноваленко О.О., чл.-к. Захаренко В.В., д.ф.-м.н. Калініченко М.М.,  
д.ф.-м.н. Мельник В.М., д.ф.-м.н. Станіславський О.О., к.ф.-м.н. Ульянов О.М., 
Степкін С.В., Сидорчук М.А.

 2.  Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію 
Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України. 
Автори: 
чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А.,  
д.ф.-м.н. Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П.,  
д.ф.-м.н. Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

 3.  Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучас-
ному аграрному виробництві 
Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН 
України. 
Автори: 
чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К.,  
д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А.,  
к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.

 
4.  Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних техноло-

гій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д.,  
д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М.,  
д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.

 
5.  Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій 

Представлено державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом». 
Автори: 
Шавлаков О.В., Феофентов М.О., Панченко О.В., д.т.н. Касаткiн О.Г.,  
Усс О.М., Пацюк С.Т., Вавiлов О.В., д.т.н. Харлампiдi Д.Х.

 
6.  Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України 

Представлено Інститутом геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії на-
ук України 
Автори: 
чл.к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.г.-м.н. Лисинчук Д.В.,  
к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В.,  
к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.

 
7.  Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних пору-

шень 
Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка». 
Автори: 
Барабаш М.В., Воронін С.А., д.т.н. Пілюгин В.І., к.т.н. Снігур В.Г., Мкртчян С.В.,  
д.т.н. Гапєєв С.М., д.т.н. Солодянкін О.В., к.т.н. Вигодін М.О.

 
8.  Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів 

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН 
України. 
Автори: 
д.х.н. Веліченко О.Б., д.х.н. Гунько В.М., д.х.н. Данилов Ф.Й.,  
чл.к. Мчедлов-Петросян М.О., чл.к. Огенко В.М., чл.к. Омельчук А.О.,  
д.х.н. Проценко В.С., д.х.н. Тарасенко Ю.О.

 9.  Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного ви-
робництва легованих сталей спеціального призначення 
Представлено Національною металургійною академією України. 
Автори: 
Корнієвський В.М., к.т.н. Кійко С.Г., Логозинський І.М., Шибеко П.А.,  
к.т.н. Сальніков А.С., к.т.н. Горобець А.П., д.т.н. Губенко С.І.,  
д.т.н. Тогобицька Д.М.

 10.  Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій 
Представлено Одеським національним політехнічним університетом. 
Автори: 
д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М.,  
д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П.,  
к.т.н. Розумовський В.Г.

 11.  Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких на-
пруг 
Представлено Інститутом електродинаміки НАН України. 
Автори: 
чл.к. Кондратенко І.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І.,  
д.т.н. Гурин А.Г., к.т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю.,  
Обозний А.Л.

 12.  Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високо-
продуктивних ІТ-інфраструктур 
Представлено Київським національним університетом імені Тараса  
Шевченка. 
Автори: 
д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л.,  
д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М.,  
к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.

 13.  Новітні технології створення вітчизняних наносупутників «Поліітан» для дослі-
дження навколоземного простору 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
к.т.н. Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., 
Першин М.О., к.т.н. Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

 14.  Якісні методи дослідження моделей математичної фізики 
Представлено Інститутом математики НАН України. 
Автори: 
чл.к. Кочубей А.Н., д.ф.-м.н. Ребенко О.Л., д.ф.-м.н. Микитюк І.В.,  
д.ф.-м.н. Прикарпатський А.К., д.ф.-м.н. Самойленко В.Г., чл.к. Фельдман Г.М.,  
чл.к. Щербина М.В.

 15.  Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її на-
слідків 
Представлено Державною установою «Національний інститут хірургії та тран-
сплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України». 
Автори: 
д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н.  
Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М.,  
к.м.н. Негодуйко В.В.

 16.  Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, 
лікування та профілактики імунозалежних захворювань 
Представлено вищим державним навчальним закладом України «Українська ме-
дична стоматологічна академія». 
Автори: 
д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М.,  
д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп’як В.В.

 17.  «Правова доктрина України» в 5-ти томах 
Представлено Національною академією правових наук України. 
Автори: 
д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П.,  
д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю.,  
д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.

 18.  Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та ін-
ших культур 
Представлено Національним науковим центром «Інститут механізації та електри-
фікації сільського господарства» НААН України. 
Автори: 
д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.В.,  
д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.

 19.  Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату 
Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України. 
Автори: 
д.т.н. Ромащенко М.І., д.с.-г.н. Балюк С.А., д.с.-г.н. Вергунов В.А.,  
д.с.-г.н. Вожегова Р.А., д.с.-г.н. Жовтоног О.І., д.т.н. Рокочинський А.М.,  
д.с.-г.н. Тараріко Ю.О., д.с.-г.н. Трускавецький Р.С.

До участі у конкурсі зі здобуття Премій Президента України для молодих вчених 
2018 року допущено 53 роботи:

 1.  Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформа-
ційно-комунікаційних системах 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
к.т.н. Прогонов Д.О., к.т.н. Яковлєв С.В. к.т.н. Барановський О. М.

2.  Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
к.т.н. Вербицький Є.В., к.т.н. Миколаєць Д.А., к.т.н. Осипенко К.С., Павлюченко В.Л.

 3.  Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну d3 за глю-кокортикоїд-
індукованого остеопорозу 
Представлено Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. 
Автори: 
к.б.н. Хоменко А.В., Лісаковська О.О., Мазанова А.О.

 4.  Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для 
отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
к.т.н. Жученко О.А., к.т.н. Івіцький І.І., к.т.н. Цапар В.С., Івіцька Д.К.

 5.  Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техноген-
ної безпеки 
Представлено державною установою «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку Національної академії наук України». 
Автори: 
д.е.н. Обиход Г.О., Бойко В.В.

 6.  Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, 
активні ядра галактик та магнітні поля 
Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України. 
Автор: 
к.ф.-м.н. Елиїв А.А.

 7.  Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних сис-
тем різного функціонального призначення 
Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України. 
Автори: 
к.х.н. Щербань Н.Д, к.х.н. Філоненко С.М.

 8.  Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем 
Представлено Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. 
Автор: 
д.е.н. Козловський С.В.

 9.  Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому 
розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України) 
Представлено Одеським державним університетом внутрішніх справ. 
Автор: 
к.ю.н. Теслюк І.О.

 10.  Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформа-
ційних змін біополімерів 
Представлено Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України. 
Автори: 
к.б.н. Савицький О.В., к.т.н. Сальніков А.О., к.т.н. Слюсар Є.А.

 11.  Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх уза-
гальненнях 
Представлено Інститутом прикладної математики і механіки НАН України. 
Автор: 
к.ф.-м.н. Афанасьєва О.С.

 12.  Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем 
Представлено Інститутом проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України. 
Автори: 
к.т.н. Круц В.О., к.т.н. Онищенко Є.О.

 13.  Випадкові процеси з регенерацією 
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 
Автор: 
д.ф.-м.н. Маринич О.В.

 14.  Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки 
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехніч-
ний інститут». 
Автори: 
Захаров А.В., Шлапа Ю.Ю., Нікитенко А.Л., Зайлер А.О.

 15.  Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сіль-
ськогосподарських культур 
Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України. 
Автори: 
д.с.-г.н. Шатковський А.П., Черевичний Ю.О.

 16.  Наукові засади збереження наземних молюсків України 
Представлено Інститутом зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України. 
Автор: 
к.б.н. Балашов І.О.

 17.  Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть 
Представлено Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М.Т.Рильського НАН України. 
Автор: 
к. мистецтвозн. Пасічник Л.В.

18.  Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема транс-
формаційного суспільства 
Представлено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України. 
Автор: 
к. психол.н. Губеладзе І.Г.

19.  Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з 
наночастинками металів 
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування 
України. 
Автори: 
к.т.н. Антипов Є.О., к.т.н. Троханяк В.І.

 20.  Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного 
термосилового навантаження 
Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені 
Я.С.Підстригача НАН України. 
Автори: 
Бурик О.О., к.ф.-м.н. Горун О.П.

21.  Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідко-
го кристалу 
Представлено Інститутом фізики НАН України. 
Автор: 
к.ф.-м.н. Микитюк Т.В.

22.  Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей ко-
лекторів метану 
Представлено Інститутом фізики гірничих процесів НАН України. 
Автори: 
к.т.н. Дєдіч І.О., к.т.н. Пічка Т.В., Камчатний О.А.

23.  Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин 
Представлено Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військо-
вої техніки Збройних Сил України. 
Автор: 
к.т.н. Давидовський Л.С.

24.  Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень 
хрящової тканини міжхребцевих дисків 
Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 
Автор: 
к.м.н. Юхта М.С.

25.  Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю 
та для потреб оптоелектроніки 
Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка. 
Автор: 
к.х.н. Литвин Р.З.

 26.  Кооперативна модель національного господарства 
Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський універси-

тет економіки і торгівлі». 
Автор: 
д.е.н. Манжура О.В.

 27.  Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнарод-
них організацій 
Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом. 
Автор: 
д.ю.н. Дешко Л.М.

 28.    Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину 
Представлено державною установою «Інститут харчової біотехнології та геноміки 
Національної академії наук України». 
Автори: 
к.б.н. Красиленко Ю.А., к.б.н. Горюнова І.І., Плоховська С.Г.

 29.  Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при 
забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-не-
безпечних об’єктів України 
Представлено державною установою «Інститут геохімії навколишнього середови-
ща Національної академії наук України». 
Автори: 
д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О., к.т.н. Артемчук В.О.

 30.  Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття 
Представлено Інститутом агроекології і природокористування НААН України. 
Автор: 
д.б.н. Коніщук В.В.

31.  Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів 
Представлено Житомирським державним університетом імені Івана Франка. 
Автор: 
к.пед.н. Миколаєнко Н.М.

 32.  Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати 
газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа 
Представлено державним підприємством «Івано-Франківський науково-виробни-
чий центр стандартизації, метрології та сертифікації». 
Автор: 
к.т.н. Бас О.А.

33.  Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації 
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехніч-
ний інститут». 
Автори: 
к.т.н. Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О.

34.  Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами 
територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам 
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування 
України. 
Автор: 
к.б.н. Паренюк О.Ю.

35.  Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління домен-
ною плавкою 
Представлено Інститутом чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України. 
Автори: 
к.т.н. Шумельчик Є.І., Горупаха В.В.

36.  Прогнозування та управління рівнем грунтових вод великих міст України 
Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН 
України. 
Автор: 
Сєрікова О.М.

37.  Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу 
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехніч-
ний інститут». 
Автор: 
д.т.н. Мірошниченко Д.В.

38.  Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також 
зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюва-
ними джерелами енергії 
Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом. 
Автори: 
к.т.н. Кучанський В.В., к.т.н. Нестерко А.Б., к.т.н. Гунько І.О.

 39.  Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного по-
жежогасіння висотних будинків 
Представлено Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту 
ДСНС України. 
Автор: 
к.т.н. Балло Я.В.

40.  Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд 
Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія 
Кондратюка. 
Автори: 
к.т.н. Чичуліна К.В., к.т.н. Харченко М.О.

41.  Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання 
Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України. 
Автори: 
к.ф.-м.н. Горбачова Т.Є., Реброва Н.В., к.ф.-м.н. Малий Т.С., к.ф.-м.н.  
Жишкович А.В.

42.  Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для від-
творення гумусового стану ґрунтів України 
Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агро-
хімії імені О.Н. Соколовського» НААН України. 
Автори: 
к.с.-г.н. Гетманенко В.А., к.с.-г.н. Кутова А.М.

43.  Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання:  
облік, аналіз та управління 
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 
Автор: 
к.е.н. Мурована Т.О.

 44.  Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосисте-
ми України 
Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного просто-
ру НАН України. 
Автори: 
к.т.н. Радчук І.В., к.т.н. Охарєв В.О., к.т.н. Загородня С.А.

 45.  Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності бу-
дівель 
Представлено Національним технічним університетом України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Автори: 
к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А.

 46.  Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровід-
них середовищ 
Представлено Інститутом електродинаміки НАН України. 
Автори: 
к.т.н. Крищук Р.С., Малахатка Д.О., к.т.н. Березюк А.О., к.т.н. Комарчук Д.С.

47.  Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної об-
робки урожаю зернових культур 
Представлено Національним науковим центром «Інститут механізації та електри-
фікації сільського господарства» НААН України. 
Автори: 
к.т.н. Днесь В.І., к.т.н. Скібчик В.І., к.т.н. Швидя В.О.

48.  Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв 
Представлено ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Автори: 
д.т.н. Моркун Н.В., к.т.н. Коваль С. С.

49.  Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій 
Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка». 
Автори: 
к.т.н. Деревягіна Н.І., к.г.н. Приходченко Д.В., к.т.н. Соцков В.О., к.т.н. Трегуб М.В.

 50.  Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх за-
стосування 
Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. 
Автори: 
к.ф.-м.н. Гупал М.А., д.ф.-м.н. Кнопова В.П., к.ф.-м.н. Островський О.В.

51.  Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку 
і військовослужбовців: поширеність та перебіг 
Представлено Українською військово-медичною академією Міністерства оборо-
ни України. 
Автор: 
к.м.н. Буженко А.І.

52.  Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx 
Представлено Інститутом хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України. 
Автори: 
к.ф.-м.н. Гаврилюк О.О., к.ф.-м.н. Пилипова О.В.

53.  Механізіми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів 
Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В.Богатського НАН України. 
Автор: 
д.б.н. Ларіонов В.Б.
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Укргiдрометцентр

У вінницькому музеї 
незрячі побачать 
експонати

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСТУПНА ЕКСПОЗИЦІЯ. Соціальний проект «Почуй та тор-
кнись історії», завдяки якому планують адаптувати експозицію Ві-
нницького обласного краєзнавчого музею для відвідування не-
зрячих, ініціювала ГО «Хвиля життя». На його реалізацію перед-
бачають зібрати 75 тисяч гривень, які спрямують на виготовлення 
3D-макетів музейних артефактів. 

«Більшість не замислюється, як незрячим відвідувати музеї. 
Кілька років тому я побувала в обласному краєзнавчому музеї, 
щоб більше дізнатися про історію краю. Дуже хотілося доторкнути-
ся до давніх глечиків та інших експонатів, бо коли не бачиш, важ-
ко уявити, яка річ на вигляд. Але торкатися заборонено. Тому ви-
готовлення 3D-копій допоможе нам пізнати історію. Ми дуже вдячні 
всім, хто долучається до збирання коштів, роблячи цим добру спра-
ву», — сказала ініціатор проекту та представник ГО «Хвиля життя» 
Оксана Войтко. Проект передбачає виготовити десять 3D-моделей 
музейних експонатів, створити тифлокоментарі (стислий опис візу-
альної частини). Також розроблено 12 тематичних програм, при-
дбано апаратуру для проведення аудіоекскурсій для незрячих від-
відувачів. У планах — і підготовка музейного довідника, надрукова-
ного шрифтом Брайля та у форматі аудіокниги. «Проект «Почуй та 
торкнись історії» цікавий, і ми з радістю підтримаємо його реаліза-
цію. До екскурсій ми готові долучити й копії деяких музейних пред-
метів — аналоги пам’яток, до яких можна торкатися, серед них по-
суд, одяг, кольчуги тощо. Це дасть змогу зробити екскурсії в музеї 
більш доступними й цікавими для незрячих», — упевнена директор 
Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька.

Одеська кіноманія
ПоДІя. Протягом тижня місто біля моря дивиться фільми  
і опікується майбутнім українського мистецтва екрана

Наталя ШЕВЧУК 
 для «Урядового кур`єра»

На березі Чорного моря 
вже вдев’яте відбува-

ється Одеський міжнарод-
ний кінофестиваль.  Одеса 
не забуває про традиції (на-
ступного року місцева кіно-
студія відзначить сторічний 
ювілей) і водночас  стає ви-
пробувальним майданчиком 
для сучасного українсько-
го кіно. Крім суто перегляду 
фільмів та світського життя, 
тут обговорюють творчі та 
виробничі процеси, які бага-
то в чому формують вітчиз-
няний кінематограф.

Зоряні джинси  
на червоній 
доріжці

ОМКФ-2018 вірить у 
свою щасливу зірку і не 
переймається забобонами. 
П’ятниця, 13-те? Дрібниці. 
У день відкриття організа-
тори та гості спілкувалися 
з журналістами із самого 
ранку. Трохи змусила по-
нервувати погода: час від 
часу починався дощ.  Дехто 
з героїв червоної доріжки 
змушений був демонстру-
вати  себе з парасолькою в 
руках. 

До фестивального бо-
монду, як завжди, входи-
ли не лише творці, а й парт-
нери, меценати та спонсо-
ри. Можна по-різному ста-
витися до такої практики, 
але будьмо реалістами: кі-
новиробництво — процес 
витратний, тому ті, хто йо-
му сприяють та його  фінан-
сують, теж мають право на  
свою хвилину слави. Цікава 
деталь:  серед   елітних  гос-
тей була і звичайна  немо-
лода одеситка. Це підопіч-
на  місцевого благодійного 
проекту «Корпорація  мон-
стрів», а  волонтери вирі-
шили допомогти здійснити 
її мрію —  пройтися фести-
вальною доріжкою. 

Частина громадськос-
ті спостерігала за дійством 
наживо, ще більша — на 
ТБ та в інтернеті. Користу-
вачі соцмереж не обійшли 
увагою жодного з учасни-
ків дефіле, коментарі були 
подекуди смішні, подекуди 
образливі. Так гості черво-
ної доріжки могли відчути 
себе  справжніми селебри-
ті з усіма плюсами та міну-
сами народної уваги. Біль-
шість гостей дотримувала-
ся встановленого дрес-коду 
black tie. Були помічені й 
деякі порушники. Зоряний 
гість американський актор 
Ерік Робертс з’явився в де-
мократичних блакитних 
джинсах, які виокремлю-
валися на загальному тлі. 
Актор, жартуючи, пере-
прошував, що готується до 
чергової ролі, і з охотою фо-
тографувався разом із ша-
нувальниками.

Не тільки  
світське життя

ОМКФ — це не тільки 
глянцева картинка. Вар-
то віддати належне  гро-
мадянській позиції фести-
валю.  13 липня,  день від-
криття, збігся із днем наро-
дження  українського сце-
нариста та режисера Оле-
га Сенцова, який голодує в 
російській тюрмі.  Протя-
гом усього фестивально-
го тижня кожному кінопо-
казу передуватиме ролик, 
присвячений  його долі.  

Олег став справжнім 
прапором незалежно-
го українського кінемато-
графа.  І у фестивально-
му палаці ОМКФ, і в опер-
ному театрі на заходах 
для нього зарезервова-
но  окреме символічне міс-
це. Хочеться вірити, що 
наступного року він змо-
же зайняти його вже не 
віртуально. Акція # Free 
Sentsov набирає міжна-
родного розголосу. 

Ще один приклад  со-
ціальної спрямованості: 5 
гривень  із кожного при-
дбаного квитка буде спря-
мовано на лікування он-
кохворих дітей.

Можна дуже багато пи-
сати про гостей фестива-
лю, але зупинюся лише 
на одному імені: Ада Ро-
говцева. Прекрасна мудра 
жінка, яка  віддала актор-
ському мистецтву понад 
60 років. До речі, 16 лип-
ня Ада Миколаївна також 
відзначила черговий день 
народження. Під час уро-
чистої церемонії за внесок 
у кіномистецтво Ада Ро-
говцева отримала почесну 
статуетку «Золотий Дюк». 
«Рідні мої, ви не уявляє-
те, що я відчуваю, — ска-
зала зі сцени легендарна 
актриса. — Моє дитинство 
в Одесі було обпалене ві-
йною,  зараз — знову ві-
йна. Але треба жити і бо-
ротися!»

«Українське кіно рік 
у рік стає дедалі якісні-

шим», — заявив на це-
ремонії відкриття віце-
прем’єр-міністр України 
Павло Розенко. «Так, во-
но переживає справжній 
ренесанс», — згодна з ним 
президент ОМКФ Вікто-
рія Тігіпко.  Дев’ять років 
тому вітчизняні фільми  
становили зовсім незна-
чний відсоток, тепер їх-
ня кількість зростає: ли-
ше торік відбулося понад 
40 прем’єр. А приклад та-
ких фільмів, як «Кіборги» 
чи «Сторожова застава», 
свідчить, що українське 
кіно може бути не просто 
арт-проектом, а й дава-
ти прибутки. Тому є чого 
вчитися, є куди рости.

Розмаїття 
вибору

Цього року на участь у 
фестивалі претендувало 
понад 1000 стрічок. Пощас-
тило приблизно кожній де-
сятій.  Селекційна комісія 
ОМКФ відібрала 108  най-
кращих фільмів з Украї-
ни, Польщі, Австрії, Фран-
ції, Індії, Румунії, Білору-
сі, США, Греції, Бельгії, 
Колумбії, Норвегії, Іспанії, 
Великобританії, Туреччи-
ни та Палестини.

Крім міжнародної про-
грами (12 фільмів із 19 
країн), заявлені  дві на-
ціональні: повнометраж-
ні — п’ять стрічок і 14 ко-
роткометражок. Додай-
те до  цього конкурс єв-
ропейських документаль-
них фільмів (вісім стрічок 
з 11 країн), а також  по-
законкурсні,  ретроспек-
тивні  та спеціальні пока-
зи,  творчі зустрічі, літ-
ню кіношколу. І зрозумі-
єте: найбільший фанат  
ОМКФ просто  фізично не 
зможе охопити всі заходи. 
Але хто сказав, що розма-
їття вибору — це погано?

Дарницький районний суд м. Києва викликає в судове засідання обви-
нуваченого Попокова Ігоря Петровича, 15 листопада 1957 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання АР Крим, м. Севастополь, вул. Ми-
хайлівська, 23, кв. 6) для дачі свідчень відповідно до доручення 3-го кри-
мінального суду 1-ї інстанції міста Дьортйола (Турецька Республіка), яке 
відбудеться 31 липня 2018 року о 09-00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: місто Київ, вулиця Севастопольська, 7/13, зал судових засідань № 6. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, що посвідчує особу.            Суддя Л.К. Леонтюк
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В Одесі не забули про Олега Сенцова: протягом усього фестивального тижня кожному 
кінопоказу передуватиме ролик, присвячений його долі

Під час урочистої церемонії за внесок у кіномистецтво 
Ада Роговцева отримала почесну статуетку «Золотий 
Дюк» з рук американського актора Еріка Робертса
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