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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:  «Росіяни, вочевидь,
вирішили не докладати 

жодних зусиль задля 
досягнення миру,  

а вичікувати 
результатів виборів  

в Україні  
наступного року».

12 років і новий відлік 
боротьби 

СЛІПА ФЕМІДА. Верховний суд Росії визнав законним вердикт 
Московського міського суду про 12 років ув’язнення для україн-
ського журналіста Романа Сущенка. Відповідне рішення оголосив 
суддя верховного суду РФ. Тобто апеляцію захисників відхилено в 
повному обсязі. Сам Роман Сущенко наголосив, що не згоден із рі-
шенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема 
подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини, повідом-
ляє Укрінформ.

Імперська свистопляска навколо надуманих звинувачень на 
адресу українського журналіста триває з 30 вересня 2016 року, від-
коли ФСБ затримала його в Москві. 4 червня Московський міський 
суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 
А вчора весь цивілізований світ укотре переконався в тому, що в 
російської Феміди не залишилося нічого від античної попередниці. 
Натомість діють закони НКВС і КДБ, які ніколи й не було викоріне-
но в РФ. Та Роман не втрачає оптимізму, бо кампанія за його звіль-
нення надалі лише набиратиме обертів і міжнародного розголосу.

134,641 млн грн 
і 10,308 млн доларів залучив Мінфін  

до держбюджету на плановому аукціоні 
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики (ОВДП) 

ЗЛОЧИН І КАРА. Корупційні наїзди на аграріїв тривають. 
На думку сільгоспвиробників, цьому сприяють брак 
відповідальності державних реєстраторів та прогалини  
в нормативних документах 

Рейдерство  
процвітає і далі? 
Якщо це дозволяють!

Спецпредставник Держдепу США у справах України 
про неготовність і небажання Кремля досягати 
домовленостей щодо Донбасу
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Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 
Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

Архієпископ УПЦ КП Євстратій 
Зоря: «Колись відкриються 
документи, як Моспатріархія 
готувала розкол Вселенського 
патріархату»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Дороги: не якось, а якість
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд планує наступного року витратити на будівництво  
і ремонт автошляхів  56 мільярдів гривень

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Кожну гривню, передбаче-
ну українським урядом на 

дорожні роботи, слід вкладати 
в якісне покриття, виконання 
програм безпеки руху і будів-

ництво зручної інфраструкту-
ри. На цьому наголосив учора  
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, відкриваючи чер-
гове засідання Кабінету Міні-
стрів.

За його словами, на наступ-
ний рік на виконання дорож-

ніх робіт уряд  закладає 56 мі-
льярдів гривень, з них на  міс-
цеві дороги — 17 мільярдів, 2,5 
мільярда — на безпеку дорож-
нього руху. 

«Вимагаю, щоб за кожну 
гривню звітували перед грома-
дянами», — сказав глава уряду.

Він наголосив, що попри сер-
йозне боргове навантаження та 
зовнішні виклики, цього року 
уряд спромігся знайти і нада-
ти на дорожнє будівництво без-
прецедентні 47 мільярдів гри-
вень, з яких 11,5 мільярда бу-
ло спрямовано на місцеві доро-

ги. Утім, тепла пора, сприят-
лива для будівництва й ремон-
ту автошляхів, швидко минає, а  
річний план виконано лише на-
половину. Та й темпи виконання 
робіт на багатьох напрям-
ках тривожать. Нещодавно 
постала ще одна проблема. 
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АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного 
аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №302707 Квартира 4-кімнатна за адресою: м. Київ, пр. Героїв 
Сталінграда, буд. 12-Є, кв. 87, заг. пл. 186,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 6 834 149,16 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 683 414,92 грн. без ПДВ.

Лот №302709 Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:001:0027) за 
адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сільська 
рада, заг. пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №302711 Земельна ділянка (к.н.№3221286400:02:009:0009) за 
адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сільська 
рада, заг.пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №302715  Земельна ділянка (к.н. №3221286400:02:009:0012) 
за адресою: Київська область, Броварський район, Погребська сіль-
ська рада, заг. пл. 0,75 га.

Початкова ціна продажу 635 853,80  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 63 585,38 грн. без ПДВ.

Лот №302719  Квартира за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 
буд. 18, кв. 9а, заг. пл. 173,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 832 683,87 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 183 268,39 грн. без ПДВ.

Лот №302721 Земельна ділянка (к.н. № 3210500000:02:002:0029) 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Вишнева, земельна ділянка 25, заг. пл. 
0,1000 га.

Початкова ціна продажу 184 224,04  грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 18 422,40 грн. без ПДВ.

Лот №302731 Земельна ділянка (к.н. № 3222784700:04:003:0014) за 
адресою: Київська обл., Макарівський район, Мостищанська сільська 
рада, заг. пл. 5,5147 га.

Початкова ціна продажу 1 796 800,00 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 179 680,00 грн. без ПДВ.

Лот №302733  Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0285) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг.пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №302735  Земельна ділянка (к.н. № 5610100000:01:068:0286) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1629 га.

Початкова ціна продажу 233 583,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 23 358,36 грн. без ПДВ.

Лот №302738  Земельна ділянка (к.н. №  5610100000:01:068:0287) 
за адресою: Рівненська область, м. Рівне, заг. пл. 0,1630 га. 

Початкова ціна продажу 243 589,23 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 24 358,92 грн. без ПДВ.

Лот №302742  Земельна ділянка (к.н.№ 5123784200:01:001:0035) 
за адресою: Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиманська 
сільська рада, масив №29, ділянка №367/2, заг. пл. 1,9303 га. 

Початкова ціна продажу 2 653 346,19 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 265 334,61 грн. без ПДВ.

Лот №302741  Земельна ділянка (к.н. № 5123784200:01:001:0034) 
за адресою: Одеська  область, Овідіопольський район, Сухолиманська 
сільська рада, масив №29, ділянка №367/1, заг. пл. 1,9301 га.

Початкова ціна продажу 2 653 346,03 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 265 334,60 грн. без ПДВ.

Лот №302703 Нежитловий об’єкт з житловим будинком за адре-
сою: Миколаївська область, Жовтневий район, селище Коларівка,  
вул. Дорожна, буд. 2, заг. пл. 1 379,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 571 359, 55 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 57 135,96 грн. без ПДВ.

Лот №302708 Вбудоване приміщення міні-пивзаводу з адміністра-
тивно-побутовими приміщеннями, КТП А-283 за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Нікополь,  вул. Героїв Чорнобиля, 102/2 , КТП 
А-283 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 
102/2, заг. пл. 1 581, 80 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 372 898,76 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 137 289,88 грн. без ПДВ.

Лот №302713  Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Лебе-
динська, буд. 6, заг. пл. 8 588,70 кв.м. 

Початкова ціна продажу 44 084 773,72 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 4 408 477,37 грн. без ПДВ.

Лот №302718   Виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул.  По-
лярна,  буд. 10, заг. пл. 4 409,80 кв.м.

Початкова ціна продажу  34 672 717,75 грн. з ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 3 467 271,78 грн. без ПДВ.

Лот №302722  Нежитлове приміщення, Кран мостовий №882 та 
кран мостовий №1528 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Хар-
ківська, буд. 122, заг. пл. 3992,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 101 442, 57 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 110 144,26 грн. без ПДВ.

Лот №302728 Нежитлова нерухомість, шинок на 28 місць та лазня 
на 4 місця та земельна ділянка за адресою: Чернігівська область, Чер-
нігівський район,  с. Іванівка, вул. Дружби, будинок 50, заг. пл. 1676,7 
кв.м., кадастровий номер: 7425582800:01:000:0042, заг. пл. 0,2774 га.

Початкова ціна продажу 7 127 880,35 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 712 788,03 грн. без ПДВ.

Лот №302729  Житловий будинок з господарськими будівлями та 
спорудами,  земельна ділянка за адресою: Полтавська область, Пол-
тавський район, с. Горбанівка, провулок Зоряний, 12, заг. пл. 225,6 
кв.м., кадастровий номер 5324087703:03:001:0599, заг. пл. 0,165 га.

Початкова ціна продажу 2 614 401,16 грн. з ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 261 440,12 грн. без ПДВ.

Аукціон відбудеться 16.10.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті   
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. 
Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом зая-
вок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 
9:00 11.10.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 
11.10.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк 
України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш 
детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

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

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

Оригінал «Спеціального дозволу 

на користування надрами» № 3476, 

виданий 25.10.2004 р. (серії А№000162) 

Підприємству об’єднання громадян експлуатаційно-

виробничому підприємству «Учбово-спортивна база 

«Закарпаття» Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» АПК України, 

вважати втраченим.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
про здійснення спеціального досудового розслідування

Яновська Анжела Владиславівна, 19.11.1973 року народжен-
ня, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає 
Вас як обвинувачену на 11.00 год. 23.10.2018 року за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ігнатія Ясюковича, 5 
(зала судового засідання 18, слідчий суддя Бондаренко Н. О.), у 
справі: за обвинувальним актом по кримінальному проваджен-
ню № 208/5129/17 відносно Яновської А.В., обвинуваченої у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5  
ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, 
ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366  КК України.

Лупой Тетяна Олексіївна, проживає за адресою: вул. Сла-
ви, 92, смт Новоархангельськ Новоархангельського району 
Кіровоградської області, тел. 096-088-12-63, розшукує спад-
коємців (правонаступників) Музики Ігоря Яковича, 29 серп-
ня 1963 року народження, паспорт серії КM № 010166, вида-
ний Приморським РВВС України у м. Одеса, уродженця смт 
Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоград-
ської області, який зареєстрований в м. Одеса по вул. Садо-
ва, 11, кв. 2, для пред’явлення позову про визнання догово-
ру купівлі-продажу будинку дійсним та визнання права влас-
ності на будинок.

Втрачені документи 
на судно 

«Silver Shark DC», номер 
корпуса: FI-JLYM0217A202, 
2004 року побудови, двигун 

Honda 130 № 1302397, 
130 к.с., бортовий номер 
«ua 0765 KV», видані на 
Смиченка Владислава 

Васильовича, 
вважати недійсними.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Лемешко Аллу Сергіївну, яка обвинувачується у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 19 вересня 2018 року о 10.00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Котлярову Олену Леонідівну, яка обвинувачується у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 19 вересня 2018 року о 10.30 годи-
ні в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

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

Доцента кафедри:
 — автоматики і електроприводу (4);
 — будівельних машин і обладнання (2);
 — вищої та прикладної математики (6);
 — комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (1);
 — комп’ютерної інженерії (9);
 — нафтогазової інженерії та технологій (16);
 — прикладної екології та природокористування (1);
 — теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (1).

Старшого викладача кафедри:
 — будівельних машин і обладнання (4);
 — вищої та прикладної математики (1);
 — комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (4);
 — нафтогазової інженерії та технологій (5);
 — прикладної екології та природокористування (2);
 — технології машинобудування (2).

Асистента кафедри:
 — автоматики і електроприводу (1);
 — комп’ютерної інженерії (1);
 — нафтогазової інженерії та технологій (3);
 — прикладної екології та природокористування (1).

Термін подання документів — до 27 вересня 2018 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на офіційному сайті уні-

верситету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за телефоном (0532) 57-32-03

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

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: F11GL33427
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: 29.10.2018
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/ 
39536-asset-sell-id-179257

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Пєтухову Надію Семенівну, яка обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 19 вересня 2018 року о 15.00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 серпня 2018 р. № 621-р 

Київ

Питання Державної служби 
морського та річкового 

транспорту
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури 

щодо можливості забезпечення здійснення Державною служ-
бою морського та річкового транспорту покладених на неї по-
становою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р.  
№ 1095 «Про утворення Державної служби морського та річко-
вого транспорту України» (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 10, ст. 357)  повноважень та виконання функцій з реаліза-
ції державної політики у сферах морського та річкового тран-
спорту, торговельного мореплавства, судноплавства на вну-
трішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпе-
чення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та 
річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства су-
ден флоту рибної промисловості).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 5 вересня 2018 р. № 631-р 

Київ

Про внесення змін у додаток 2 
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 13 жовтня 2003 р. № 599

Внести у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 2003 р. № 599 «Про використання вику-
пленого майна Акціонерного комерційного агропромислового 
банку «Україна» у позицію «Державне казначейство» розділу 
«Запорізька область» такі зміни:

абзаци сьомий і восьмий виключити;
в абзаці дев’ятому графу «Найменування державних орга-

нів, які розміщуються на умовах оренди» викласти в такій ре-
дакції: «Мін’юст».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 5 вересня 2018 р. № 633-р 

Київ

Деякі питання діяльності 
публічного акціонерного  
товариства «Національна 

акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»

Погодити зміни до кредитного договору від 17 грудня 2008 
р. № 218/31/2 та договору застави товарів в обороті від 17 
грудня 2008 р. № 218/31/2-3, укладених між публічним акці-
онерним товариством «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» та публічним акціонерним товариством «Дер-
жавний ощадний банк України» (додаються до оригіналу).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 5 вересня 2018 р. № 635-р 

Київ

Про внесення зміни  
до Стратегії комунікацій  

у сфері запобігання та протидії 
корупції

Внести зміну до Стратегії комунікацій у сфері запобігання 
та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від  23 серпня 2017 р. № 576 (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 71, ст. 2170), виключивши у розділі «По-
казники реалізації Стратегії» абзаци третій — шостий. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +22  +27
Житомирська +12  +17 +22  +27
Чернігівська +12  +17 +21  +26
Сумська +12  +17 +21  +26
Закарпатська +12  +17 +25  +30
Рівненська +11  +16 +22  +27
Львівська +11  +16 +21  +26
Івано-Франківська +11  +16 +22  +27
Волинська +11  +16 +22  +27
Хмельницька +11  +16 +22  +27
Чернівецька +11  +16 +22  +27
Тернопільська +11  +16 +22  +27
Вінницька +11  +16 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +22  +27
Кіровоградська +11  +16 +22  +27
Полтавська +11  +16 +22  +27
Дніпропетровська +11  +16 +22  +27
Одеська +12  +17 +23  +28
Миколаївська +12  +17 +23  +28
Херсонська +12  +17 +22  +27
Запорізька +12  +17 +23  +28
Харківська +12  +17 +24  +29
Донецька +12  +17 +23  +28
Луганська +12  +17 +25  +30
Крим +12  +17 +21  +26
Київ +14  +16 +24  +26

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

22..27
12..17

23..28
12..17

22..27
11..16

23..28
12..17

22..27
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

10.09.2018 року по вул. Харківське шосе, 48А на зупинці «Жит-
ловий комплекс Мегасіті» у м. Києві разом з особистими речами 
співробітника було вкрадено оригінал статуту Державного підпри-
ємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства Укра-
їни», зареєстрований 02.10.2006 р. № 973, разом зі змінами від 
24.06.2011 р. № 187 та від 27.02.2013 р. №11.

У разі виявлення статуту третіми особами, прохання по-
вернути його за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 10, 
тел. (044) 321-32-63.

Щоб про «Поліську Січ» 
дізналась Україна

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Депутати Рівненської обласної ради 
звернулися до Президента і Верховної Ради України з іні-
ціативою щодо вшанування на державному рівні пам’яті за-
сновника Української повстанської армії «Поліська Січ» Та-
раса Бульби-Боровця. 

Зокрема, вони просять встановити дату 28 червня як 
день створення УПА «Поліська Січ», нагородити її голов-
ного командира генерал-хорунжого Тараса Бульбу-Боров-
ця, повноважного представника уряду УНР в екзилі одним 
із військових орденів незалежної України (посмертно). А Мі-
ністерству освіти і науки пропонують внести до підручників 
з історії України для загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів розділ про УПА «Поліська Січ» та Олевську рес-
публіку.

Тарас Бульба-Боровець народився 1908-го в Бистричах 
Березнівського району, помер на 73-му році життя в Нью-
Йорку, похований у США. У школі в Бистричах є чудовий 
музей, де по крупинках зібрали інформацію про непересіч-
ного земляка («УК» розповідав про нього), а в райцентрі 
Березне встановлено погруддя.

Одночасно обласна рада просить відзначити держав-
ними нагородами вояків УПА, які з гаслом «Свобода або 
смерть!» «ішли на бій із червоною та коричневою чумою й 
віддавали життя за свою мрію — незалежну Україну».

14 жовтня, на Покрову, Україна відзначає День україн-
ського козацтва і День заснування УПА. Французька премія сумського вченого

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Приємна звістка 
надійшла на Сумщину з Уні-
верситету Монпельє III іме-
ні Поля Валері у Франції. За 
підсумками IХ теоретико-ме-
тодологічного семінару «Ар-
хетипіка і публічне управлін-
ня: європейський простір у 
вимірах уявного, реального 

та ідеального» наукова ро-
бота доцента кафедри біз-
нес-економіки та адміністру-
вання Сумського державно-
го педагогічного універси-
тету ім. А. Макаренка Віта-
лія Омельяненка ввійшла до 
трійки найкращих Міжнарод-
ного конкурсу молодих уче-
них, що проходив у межах 
недавнього семінару. Її від-
значено премією. 

Дослідження представни-
ка СумДПУ присвячене ком-
паративному аналізу соціо-
культурних аспектів упрова-
дження інновацій у сфері пу-
блічного управління. Запро-
поновані для участі в кон-
курсі роботи оцінювали вче-
ні зі США, Франції, Польщі 
та України. Нагороду сум-
ському науковцеві вручив 
професор Університету Па-

риж V — Сорбонна головний 
редактор міжнародного жур-
налу Socie' te' s Мішель Маф-
фесолі.

Семінар та конкурс прохо-
дять задля об’єднання між-
дисциплінарних зусиль нау-
ковців, які працюють у різних 
галузях соціального та гума-
нітарного знання, досліджен-
ня впливу архетипів на систе-
му публічного управління.

У Золотоноші пахне чорнобривцями 
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Золотоно-
ша, як відомо, — місто чор-
нобривців. Традиційний, уже 
шостий фестиваль, названий 
пахучим ім’ям чарівної квіт-
ки, відбувся, як і завжди, ціка-
во, з вигадкою. А напередод-
ні тут пройшов фестиваль па-
тріотичної пісні «Героям сла-
ва!» Цьогоріч до нього, як і до 
свята чорнобривців та параду 
вишиванок, приєдналися при-
їжджі з багатьох українських 
міст, зокрема з Київщини та 
Черкащини. Уперше відбув-
ся майстер-клас для юних ху-
дожників під керівництвом ви-
знаного майстра пензля Ва-
лентини Стеблини. 

На фестивалі лунали вірші 
про чорнобривці, дивували 
вигадливістю учасники кон-
курсів на кращі ікебану, те-
матичний малюнок, оповіда-
ння. А в Меморіальному пар-
ку міста відкрилася вистав-
ка бойових прапорів із різ-
них куточків нашої держави. 
Загальна протяжність стя-
гів — 7 кілометрів. Полотни-
ща мають різне походження: 
одні передали цивільні, ін-
ші майоріли раніше на бойо-
вих позиціях. Чимало прапо-
рів підписали патріоти з оку-
пованих нині Криму, Луган-
ська, Донецька. Акцію за-
початкувала волонтер Кате-
рина Валевська. Цього року 
вона померла, але її добра 
справа живе. 

Наша четвірка — в призовій трійці

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТРІУМФ. Минулого тижня 
в Японії підбили підсумки ІІ 
туру 30-ї Міжнародної учнів-
ської олімпіади з інформати-
ки. К оманду українських шко-
лярів представляли четве-
ро: Софія Мельник, Данило 
Смельський і Назарій Деньга 
з Кременчука та Адальберт 
Макарович з Ужгорода. 

Четвірка наших виступи-
ла більш ніж успішно: Дани-

ло Смельський здобув зо-
лоту медаль, Назарій День-
га та Софія Мельник — сріб-
ні, а Адальберт Макарович — 
бронзову.

Вітання з переможними ви-
ступами нині отримують і пе-
дагоги, які готували учас-
ників збірної команди Укра-
їни: кременчуківець Вален-
тин Мельник і ужгородець 
Олександр Міца. Медалі ви-
сокої проби українська учнів-
ська молодь на міжнародній 
арені з IT-технологій демон-

струє з такою регулярністю, 
що вони вже й не дивина. Од-
нак за цим стоїть напружена 
робота викладачів-педагогів, 
які не шкодують часу і зусиль 
для гідних виступів наших за 
межа ми країни. Саме тому 
кількома словами розповімо 
про наставників. 

Валентин Мельник — учи-
тель інформатики Кремен-
чуцького педагогічного коле-
джу ім. А. С. Макаренка, а ра-
ніше працював учителем у лі-
цеї інформаційних технологій 

в Олександрії. Вихованці Ва-
лентина Івановича вибороли 
понад півтора десятка меда-
лей на міжнародних олімпіа-
дах з інформатики; йому при-
своєно почесне звання «За-
служений вчитель України»; 
нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, у 
2008 році став лауреатом що-
річної Премії Верховної Ради 
України.

Олександр Міца — завіду-
вач кафедри інформаційних 
управляючих систем і техно-
логій Ужгородського націо-
нального університету, кан-
дидат технічних наук, доцент. 
Він готував до змагань сріб-
них призерів чемпіонату Пів-
денно-Східної Європи з ін-
форматики у 2016 та 2017 ро-
ках, переможців Кубка Укра-
їни 2017-го та учасників ко-
манди, що представляла 
Україну у фіналі світової сту-
дентської першості з програ-
мування у США.

Загалом у міжнародній 
олімпіаді з інформатики бе-
руть участь майже 350 шко-
лярів із 87 країн. Під час осно-
вного етапу змагань їм пропо-
нують розв’язати та запрогра-
мувати алгоритмічні завдан-
ня. Важливо, що кожен пра-
цює індивідуально.

Команду від Україн и тради-
ційно визначили за підсумка-
ми навчально-тренувальних 
зборів. У них брали участь 
школярі, що продемонстру-
вали високі результати на 
всеукраїнській олімпіаді з ін-
форматики, повідомляє прес-
служба МОН.

Так крокували вулицями міста учасники фестивалю

На цьому знімку талановита українська четвірка разом зі своїми викладачами, 
які готували юних вихованців до олімпіади
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