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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми мобілізуємо підтримку 

всього світу, щоб Путін 
був за столом переговорів, 

прийняв зокрема  й 
миротворців, і щоб миру 

було досягнуто на 
умовах національних 

інтересів України».

Венесуела повторює 
наш Майдан

ГНІВ. Протистояння між владою і опозицією у Венесуелі можна 
сміливо порівняти з подіями української Революції гідності. «У кож-
ного власний шлях до свободи й гідності. Намагаюсь уникати по-
рівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось на-
гадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свобо-
ди та справедливості й тих, хто обстоює своє право на вільне май-
бутнє», — написав про події у Венесуелі на своїй сторінці у Twitter 
міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Трохи раніше урядовець написав іспанською мовою: «Відповіда-
ти силою на вимоги мирних учасників протесту — це найкоротший 
шлях влади до того, щоб втратити легітимність. Покладаємо споді-
вання на Національні збори і на мудрість їхнього голови Хуана Гу-
айдо в пошуках виходу з політичної кризи». 

Нині Хуан Гуайдо взяв на себе президентські повноваження, але 
Ніколас Мадуро поки що вважає себе легітимним, а винними у про-
тестах — США, з якими розірвав дипломатичні відносини. Генера-
літет заявляє про підтримку Мадуро, а у країні вже загинуло при-
наймні 26 людей.  

350 млн дол. 
додатково спрямувала РФ задля 

дестабілізації ситуації в Україні під 
час президентських і парламентських 

виборчих кампаній  
НОУ-ХАУ. Розробки молодого сумського науковця  
Дмитра Бідюка дадуть змогу зберегти чистоту довкілля 

Біопластиковий 
прорив

Президент про підтримку цих ініціатив трьох  
провідних членів Радбезу ООН — США, Великої  
Британії та Франції

4 5
СПОЖИВАЧ

Чотири роки минуло від 
обстрілу мікрорайону 
Східного в Маріуполі,  
а причетних до цього 
вбивства й досі не покарано

ТРАГІЧНА ДАТА

Експорт української 
аграрної продукції 
встановив новий рекорд. 
Найбільше її купують в 
Індії, Китаї та Нідерландах
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи
2. Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок виконання робіт 

з гуманітарного розмінування, оператор протимінної діяльності до початку зайнят-
тя протимінною діяльністю зобов’язаний укласти договір страхування цивільно-пра-
вової відповідальності строком на період здійснення протимінної діяльності на кон-
кретно визначеній території та протягом 10 років після її закінчення.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-право-
вої відповідальності становить двісті п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної пла-
ти. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або у су-
довому порядку.

3. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними дія-
ми оператора протимінної діяльності під час виконання ним робіт з гуманітарно-
го розмінування за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним 
завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимін-
ної діяльності.

Стаття 32. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності
1. Публічні закупівлі робіт і послуг у сфері протимінної діяльності (далі — заку-

півлі у сфері протимінної діяльності) здійснюються за процедурами публічних за-
купівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», не-
залежно від вартості предмета закупівлі з урахуванням особливостей, встановле-
них цим Законом.

2. Переможцем процедури закупівлі може бути лише суб’єкт господарювання, 
який має свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності.

Стаття 33.  Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної 
діяльності

1. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної діяльності 
(далі — договір про закупівлю) укладається відповідно до норм Цивільного кодек-
су України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визна-
чених цим Законом.

2. Договір укладається між замовником — центром протимінних операцій та ви-
конавцем — оператором протимінної діяльності за результатами проведення проце-
дури закупівлі та передбачає виконання робіт та (або) надання послуг у сфері про-
тимінної діяльності за переліком видів господарської діяльності, визначених части-
ною другою статті 28 цього Закону.

3. Істотними умовами договору про закупівлю є:
1) предмет договору про закупівлю, у тому числі перелік заходів з протимінної 

діяльності, проведення яких та (або) залучення до проведення яких передбачається 
договором про закупівлю, та строки їх виконання;

2) ціна (вартість) робіт та (або) послуг, що надаються виконавцем замовнику;
3) права та обов’язки замовника та виконавця, в тому числі обов’язок виконав-

ця за договором про закупівлю забезпечити усунення недоліків виконаних робіт та 
(або) наданих послуг у сфері протимінної діяльності протягом строку гарантійно-
го обслуговування, який встановлюється в договорі про закупівлю та становить не 
менше шести календарних місяців з дати підписання акта приймання-передачі вико-
наних робіт (наданих послуг);

4) погодження меж здійснення протимінної діяльності;
5) встановлення відповідальної особи щодо керування протимінною діяльністю і 

погодження та (або) підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих 
послуг) зі сторони виконавця.

4. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної 
діяльності має бути підписаний уповноваженими представниками замовника і вико-
навця та достовірно відображати всі виконані роботи та (або) надані послуги із за-
значенням вартості та строків їх виконання.

5. Підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері 
протимінної діяльності не є підставою для зміни статусу території, у межах якої про-
водилися роботи з її очищення від вибухонебезпечних предметів.

Розділ V  
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 34.  Засади міжнародного співробітництва України у сфері протимінної ді-

яльності
1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів України здійснює 

співробітництво у сфері протимінної діяльності з іноземними державами, міжнарод-
ними організаціями та установами.

2. Міжнародне співробітництво України у сфері протимінної діяльності здійсню-
ється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство за-
кордонних справ України шляхом:

1) реалізації спільних проектів у сфері протимінної діяльності;
2) виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є організація, 

утворена відповідно до законодавства іноземної держави, або міжнародна органі-
зація, установа;

3) сприяння міжнародній допомозі для створення відповідного потенціалу з роз-
мінування;

4) взаємного обміну інформацією, використання Системи управління інформаці-
єю з питань протимінної діяльності (IMSMA);

5) проведення міжнародних конференцій, семінарів, брифінгів з питань проти-
мінної діяльності тощо.

Стаття 35. Надання інформації у сфері протимінної діяльності
1. Інформація про мінну небезпеку та виконання заходів у сфері протимінної ді-

яльності є публічною інформацією. Розпорядники такої інформації оприлюднюють 
її та надають інформацію на запити відповідно до законодавства України.

2. Узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організа-
цій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у 
межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяль-
ності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Укра-
їною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності, здійснюєть-
ся національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закор-
донних справ України.

Стаття 36.  Участь у спільних проектах з іноземними державами, організаціями та 
установами у сфері протимінної діяльності

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повно-
важень можуть брати участь у виконанні міжнародних проектів та укладати угоди і 
контракти з міжнародними установами та організаціями за погодженням з Міністер-
ством закордонних справ України.

Стаття 37. Міжнародні договори України
1. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких нада-

на Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені за-
конодавством України у сфері протимінної діяльності, застосовуються правила між-
народних договорів України.

Розділ VI  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 38.  Відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної  

діяльності
1. Правопорушеннями у сфері протимінної діяльності є протиправні діяння (дії чи 

бездіяльність) суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимін-
ної діяльності та розмінування, що призвели до невиконання або неналежного ви-
конання вимог, установлених законодавством та національними стандартами у сфе-
рі протимінної діяльності.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб, керівників суб’єктів протимінної діяль-
ності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування можуть бути 
оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам, а також навколишньо-
му природному середовищу посадовими особами, керівниками суб’єктів протимін-
ної діяльності та (або) фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування 
внаслідок їхніх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом по-
рядку.

Розділ VII  
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія законів України «Про технічні регламенти та встановлення відповіднос-

ті», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про стандартизацію» поши-
рюється на правовідносини у сфері протимінної діяльності у частині, що не супер-
ечить цьому Закону.

3. Міжнародні стандарти протимінної діяльності застосовуються як національ-
ні стандарти протимінної діяльності до моменту набрання чинності національними 
стандартами у відповідній сфері.

4. Частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пункта-
ми 48 та 49 такого змісту:

«48) страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім 
тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бю-
джету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного розміну-
вання;

49) страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час ви-
конання робіт з гуманітарного розмінування».

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього За-
кону:

забезпечити створення національного органу з питань протимінної діяльності та 
уповноваженого оперативного органу протимінних операцій;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до за-
конодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
6 грудня 2018 року 
№ 2642-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 січня 2019 р. № 31 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у  державному бюджеті для виготовлення 
органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень для підготовки 
та проведення голосування на виборах  

Президента України у 2019 році
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та частини 

третьої статті 38 Закону України «Про вибори Президента України» Кабінет Міністрів 
України Постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців 
та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Прези-
дента України у 2019 році, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 січня 2019 р. № 31
ПоРяДоК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення органами 
ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для 
підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державно-

му бюджеті за програмою 6731040 «Проведення виборів Президента України» для виго-
товлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 
2019 році (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бю-
джетної програми є Центральна виборча комісія.

3. Центральна виборча комісія розраховує та доводить до МЗС, Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміні-
страцій інформацію про обсяг бюджетних коштів.

4. Розподіл бюджетних коштів між міськими (міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення) радами, районними, районними у м. Севасто-
полі держадміністраціями здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, обласними та Севастопольською міською держадміністраціями з урахуван-
ням кількості виборців, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються 
повноваження відповідного органу ведення Державного реєстру виборців.

5. Складення та виконання кошторисів за витратами на придбання паперу і витрат-
них матеріалів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень здійснюють-
ся згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до ви-
конання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

6. Центральна виборча комісія перераховує бюджетні кошти на виготовлення спис-
ків виборців та іменних запрошень у м. Києві на спеціальний реєстраційний рахунок, від-
критий у встановленому законодавством порядку Київській міській держадміністрації у 
Головному управлінні Казначейства у м. Києві для обліку коштів, отриманих від підпри-
ємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів.

Київська міська держадміністрація розподіляє та перераховує бюджетні кошти ра-
йонним у м. Києві держадміністраціям на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку ко-
штів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних уста-
нов для виконання цільових заходів (далі — спеціальні реєстраційні рахунки), на підста-
ві платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів Ки-
ївської міської держадміністрації та отримання доходів районними в м. Києві держад-
міністраціями.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні держадміністрації перерахо-
вують бюджетні кошти міським (міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) радам на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в установленому 
законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.

У містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з ра-
йонним поділом міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим та облас-
ного значення) ради здійснюють розподіл та перерахування бюджетних коштів район-
ним у містах радам (виконавчим органам міських рад) на спеціальні реєстраційні рахун-
ки, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначей-
ства, на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшен-
ня доходів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення) рад та отримання доходів районними в містах радами (виконавчими органа-
ми міських рад).

8. Спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються в установленому законодавством 
порядку за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів, за яким здійснюються видатки, пов’язані з утриманням відповідних органів 
місцевого самоврядування.

9. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюєть-
ся в установленому законодавством порядку.

10. Після надходження бюджетних коштів на спеціальні реєстраційні рахунки роз-
порядники бюджетних коштів вносять у встановленому порядку зміни до спеціального 
фонду кошторису за власними надходженнями.

11. МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські держадміністрації подають не пізніше ніж у п’ятиденний строк до завер-
шення виборчого процесу Центральній виборчій комісії інформацію про суму невикорис-
таних бюджетних коштів для підготовки та подання Комісією в установленому порядку 
Казначейству документів з метою повернення зазначених коштів.

12. Невикористані бюджетні кошти, що залишаються на спеціальному реєстраційно-
му рахунку, перераховуються до державного бюджету на підставі платіжних доручень на 
рахунки з обліку доходів державного бюджету, відкриті у відповідних органах Казначей-
ства за кодом класифікації доходів державного бюджету 24060300 «Інші надходження». 
Інформація про перерахування таких коштів надсилається наступного після їх перераху-
вання дня органу, від якого вони надійшли.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійсню-
ються в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 січня 2019 р. № 20-р 
Київ

Про призначення Рубанки в. М. головою правління 
публічного акціонерного товариства «національна 

акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» 
Призначити Рубанку Володимира Миколайовича головою правління публічного акці-

онерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПовІстКа ПРо вИКлИК ПІДоЗРЮваноЇ 

при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Чачуа Інга Заурівна, 10.06.1991 року народжен-
ня, яка проживає за адресою: Донецька область, місто Донецьк, 
вулиця Мерецкова, будинок № 2, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 
КПК України вам необхідно з’явитися 30.01.2019 р., 31.01.2019 
р., 01.02.2019 року в період часу з 09.00 до 18.00 години до слід-
чого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідуван-
ня кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та 
процесуального керівництва прокуратури Донецької області Ча-
планова А.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Румянцева, 4 «а», для проведення за вашою участю слід-
чих дій у кримінальному провадженні 42015050000000471 від 
07.09.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України – допиту як підозрюваної, 
закінчення досудового розслідування, відкриття вам матеріалів 
кримінального провадження та вручення копії обвинувального 
акта, відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 290, 291 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіїв-
ни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука 
Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. 
Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального проваджен-
ня за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здій-
снюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 
28 січня 2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального прова-
дження здійснюватиметься за його відсутності. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Інститут садівництва націо-
нальної академії аграрних 
наук України (Інститут садів-
ництва НААН) має намір переда-
ти майно в оренду нежитлового 
приміщення площею 18,4 кв.м у 
будівлі майстерні з інженерним 
центром за адресою: Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, 
с. Новосілки, вул. Озерна, 25, 
терміном на 2 роки 11 місяців.

За отриманням додаткової ін-
формації прохання звертати-
ся за адресою: 03027, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, 
с. Новосілки, вул. Садова, 23.

Телефон для довідок: 
8(044)526-42-11; 

8(044)526-55-18.

Приватний нотаріус СМНО Цирулик В.В. повідо-

мляє, що після смерті Лесюка Геннадія Іванови-

ча, 1937 року народження, який помер 9 липня 

2018 року та на день смерті мешкав: м. Суми, 

вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 43, була заведена 

спадкова справа.

Просимо всіх спадкоємців у строк до 22 лю-

того 2019 року звернутися до нотаріуса за адре-

сою: 40009, місто Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, 

кв. 73.
Прошу вважати не чинним сБ 

на судно Колібрі МКЛ-0200-К 

на ім’я Витвицького Валентина Івановича 

у зв’язку з втратою.
ПовІстКа ПРо вИКлИК

Гр. Савці Андрію Андрійовичу, 16.06.1978 року на-
родження, проживає за адресою: м. Львів-Винники, 
вул. Сонячна, 26, необхідно з’явитися 30.01.2019 р. 
о 10.00 год. у слідче управління ГУ Національної 
поліції у Львівській області за адресою: м. Львів, 
вул. Степана Бандери, буд. 1, каб. №66, до стар-
шого слідчого Мілінського а.І. для проведення до-
питу підозрюваного в кримінальному провадженні  
№ 12012150010000181 від 18.12.2012 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 
28; ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 366 КК України.

свідоцтво про право власності на нерухоме май-
но, а саме: квартира, від 22.01.2004 р., серія та но-
мер бланка САА506712, яка знаходиться за адресою:  
м. Донецьк, вулиця  Постишева, буд. 85, кв. 25, ви-
дане Управлінням комунального господарства До-
нецької міської ради на підставі рішення виконавчо-
го комітету Донецької міської ради від 23.12.2003 р.,  
№ 594/1, начальником управління М.В. Баранецьким  
на ім’я Степанець Тетяна Леонідівна, 
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно обвинуваче-
ного Антіпова Євгена Вадимовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 4201605000000939 від 15.09.2016, місце прожи-
вання обвинуваченого: м. Донецьк Донецької облас-
ті, викликається на 7 лютого 2019 року о 09.00 годині 
до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді криміналь-
ного провадження (№ 234/1454/18, 1-кп/234/748/18).

Головуючий суддя Ю.О. Сухоручко

Повістка 
11-кп/807/774/18

Запорізький апеляційний суд викликає Філіна Ігоря 
Віталійовича як обвинуваченого на 10.15 год. 5 люто-
го 2019 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 162, м. За-
поріжжя, за апеляційною скаргою захисника Ковальо-
ва Д.В. на вирок Приазовського районного суду Запо-
різької області від 17 вересня 2018 року, яким Філіна 
Ігоря Віталійовича, 7 листопада 1988 року народжен-
ня, засуджено за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обов’язок — надати паспорт. Поважні причини непри-
буття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки 
неприбуття — в ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя С.В. Дадашева



26 січня 2019 року, субота, № 17 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міненерговугілля 
від 18 січня 2019 року № 24

Оголошення
про проведення конкурсу з визначення приватного партнера  

для здійснення державно-приватного партнерства щодо реалізації 
проекту «Енергетичний міст «Україна — Європейський Союз»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголо-
шує про проведення конкурсу для здійснення державно-приватного 
партнерства щодо реалізації проекту «Енергетичний міст «Україна — 
Європейський Союз».

Мета здійснення державно-приватного партнерства для реалізації 
проекту «Енергетичний міст «Україна — Європейський Союз» полягає 
у створенні умов для інтеграції об’єднаної енергетичної системи Укра-
їни до європейської енергосистеми ENTSO-E за рахунок забезпечен-
ня експорту електричної енергії з енергоблоку №2 Хмельницької АЕС 
до країн Європейського Союзу та створення на цій основі механізму 
фінансового забезпечення розвитку генеруючих потужностей атомної 
енергетики. Досягнення зазначеної мети має здійснюватися шляхом:

розширення «Бурштинського енергоострова» (включення до ньо-
го енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, підстанції 750/330 кВ «Західно-
українська» та міждержавної електричної мережі ПЛ-750 кВ «Хмель-
ницька АЕС — Жешув (Польща)»;

гарантування довгострокового експорту електроенергії до країн ЄС 
та пов’язаної з ним виручки у вільноконвертованій валюті для цільово-
го використання ДП «НАЕК «Енергоатом» на добудову енергоблоків;

підвищення рівня використання та збільшення максимальної потуж-
ності ядерних енергоблоків, в тому числі Южно-Української АЕС та За-
порізької АЕС;

створення умов та інструментів, необхідних для залучення ДП «НА-
ЕК «Енергоатом» коштів для фінансування розвитку енергетичної інф-
раструктури.

Об’єкт державно-приватного партнерства — функціонально 
пов’язані між собою існуючі об’єкти енергетики (електричні мережі, 
обладнання, устаткування тощо) державної форми власності, що зна-
ходяться у господарському віданні ДП «НАЕК «Енергоатом» (зокрема, 
ВРП 750 кВ ХАЕС, схема живлення блоків № 1, 2 ХАЕС) та ДП «НЕК 
«Укренерго» (лінія електропередач 750 кВ «ХАЕС — Жешув» (Поль-
ща), п/с «Західноукраїнська», лінія електропередач 750 кВ «Західно-
українська — Альбертиша» (Угорщина), які підлягають реконструкції 
та модернізації, а також об’єкт, що має бути створений (придбаний) 
в результаті виконання договору, укладеного в рамках ДПП (блочний 
трансформатор).

Строк здійснення державно-приватного партнерства — не більше 
23 (двадцяти трьох) років та 3 (трьох) місяців.

Найменування державного партнера — Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України.

Вид договору, що укладається — змішаний договір, що укладається 
в рамках державно-приватного партнерства.

Строк подання заявки на участь у конкурсі — до 17:30 45-го кален-
дарного дня, після публікації цього Оголошення. 

Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в Інструк-
ції для претендентів, яку можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 4 (каб. 310), з понеділка по четвер з 8:30 до 17:30; 
п’ятниця з 8:30 до 16:15.

Контактна особа — Артюх Вадим Миколайович, тел. 206-37-11.
Строк проведення конкурсу: граничний строк подання конкурсних 

пропозицій — 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок 
на участь у конкурсі.

Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу: 
– надання письмового запиту за адресою: Міністерство енергетики 

та вугільної промисловості, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30;
– за факсом (044) 531-36-92;
– на електронну пошту: kanc@mev.gov.ua.

Notice of Invitation to Tender
Determining of a Private Partner for Public Private Partnership to Imple-

ment the Project «Ukraine — EU Energy Bridge» 
The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine hereby invites to 

tender for establishing a Public Private Partnership for implementation of 
the Project «Ukraine — EU Energy Bridge».

The purpose of establishing the Public Private Partnership (hereinafter 
referred to as the PPP) for implementation of the Project «Ukraine — EU 
Energy Bridge» is to lay the groundwork for integration of the Unified Power 
System of Ukraine into the European Power System ENTSO-E by means 
of electricity export from Unit 2 of Khmelnytskyi NPP to the EU member 
states and to establish on that basis a mechanism of financial support for 
development of nuclear power generating capacities. This purpose shall be 
accomplished by means of:

Expansion of the Burshtyn Island (to include Unit 2 of  Khmelnytskyi 
NPP, 750/330 kV Zakhidnoukrainska Substation and 750 kV transboundary 
OTL «Khmelnytskyi NPP — Rzeszow, Poland»);

Guarantee of the long-term export of electricity to the EU member 
states and related earnings in hard currency for target use by SE NNEGC 
Energoatom for completion of power units;

Increase of the load factor and maximum power uprating of nuclear 
power units, including those at South Ukraine NPP and Zaporizhzhya NPP;

Creating conditions and instruments required for attracting funds of SE 
NNEGC Energoatom to finance energy infrastructure development.  

The object of the PPP covers existing and functionally interrelated state-
owned energy facilities (electrical grids, equipment, etc.) under operat-
ing control of SE NNEGC Energoatom  (in particular, 750 kV Open Switch 
Yard of KhNPP, power supply layout of  KhNPP Units 1, 2) and of SE NEC 
Ukrenergo (750 kV OTL «Khmelnytskyi NPP — Rzeszow, Poland», «Zakh-
idnoukrainska» Substation, 750 kV OTL «Zakhidnoukrainska–Albertirsa, 
Hungary» that are to be revitalized and modernized, as well as a facility 
(unit transformer) to be created (purchased) as a result of execution of a 
contract concluded in the framework of the PPP.   

PPP performance period shall not exceed 23 years and 3 month.
The Public Partner’s Name is the Ministry of Energy and Coal Industry 

of Ukraine.
Type of the contract to be concluded is Mixed Contract concluded in the 

framework of the PPP.
The deadline for submission of an application to participate in the tender 

is till 17.30 of the 45th consecutive day of this Notice publication date. 
The procedure for submitting application to participate in a tender is 

described in the Instruction to Tenderers that can be obtained at: Kyiv, 4 B. 
Khmelnytsky st., (room 310) on Monday-Thursday from 8:30 to 17:30, on 
Friday from 8:30 to 16:15. 

Contact person: Vadym Artiuh. 
Tel.  206-37-11
Tender period:  deadline for the competitive bids submission is 45 

consecutive days of the final date of submission of applications for tender 
participation.

How to receive additional information on the tender: 
— By request in writing sent to the following address: Ministry of Energy 

and Coal Industry of Ukraine, 01601, Kyiv, 30 Khreshchatyk  st.;
— By fax: (044) 531-36-92;
— By e-mail: kanc@mev.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22014080000000061 
від 18.07.2014 року (справа № 1-кп/243/67/2019) за обвинуваченням Но-
вікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Новіко-
ва Володимира Миколайовича, 04.09.1974 року народження, останнє 
місце проживання та реєстрації якого: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 
буд. 124, кв. 15, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 люто-
го 2019 року об 11 год. 30 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 22016050000000276 
від 09.12.2016 року (справа № 1-кп/243/158/2019) за обвинуваченням 
Приходька Івана Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого При-
ходька Івана Сергійовича, 25.10.1970 року народження, який заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Краснозорінська, буд. 92,  
кв. 37, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 лютого 2019 
року об 11 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І.О. Сидоренко
Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/102/2019; справа  
№ 127/7005/17 за обвинуваченням Мельника Романа Володимировича  
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обви-
нуваченого Мельника Романа Володимировича, 1 серпня 1974 року на-
родження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 65, кв. 58, у судове за-
сідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 6 лютого 2019 року о 09 год. 15 хв. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)  
62-13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000101 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/261/2019) за обвинуваченням 
Капусти Артема Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Капусту 
Артема Сергійовича, 09.07.1987 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Червоного Козацтва, 
7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 6 лютого 2019 року о 
09 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І.О. Сидоренко

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду «ФАЙ-
НЕНШЛ ЕССЕТС» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КУА «Фі-
нансовий капітал»   (код за ЄДРІСІ 233547) повідомляє, що 24.01.2019 р. 
на Загальних зборах учасників ТОВ «КУА «Фінансовий капітал» (Протокол  
№ 24/01/2019 від 24.01.2019 р.) було прийнято рішення про припинення ді-
яльності ПВІФ «ФАЙНЕНШЛ ЕССЕТС» (далі – Фонд) до закінчення строку, 
встановленого його Регламентом, шляхом ліквідації у зв’язку із нестабіль-
ністю економічної ситуації в Україні, зменшенням інвестиційної привабли-
вості інститутів спільного інвестування та недоцільністю подальшого існу-
вання Фонду. 

Порядок та строки пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається 

з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі цього повідомлення та триває протягом двох місяців.

2. Заяви з вимогами від кредиторів приймаються з 09.00 до 18.00 год. 
(перерва з 13.00 до 14.00 год.) у письмовій формі за місцезнаходженням 
ТОВ «КУА «Фінансовий капітал»: 49000, м. Дніпро, Крутогірний узвіз, буди-
нок 28, офіс 218/1, із додаванням документів, які підтверджують наявність 
у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного зако-
нодавства. Телефон/факс: 056 717-05-11, 056 717-05-11.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затверджен-
ню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням 
відповідного рішення протягом 3 робочих днів з дати її отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна 
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій 
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Голова Ліквідаційної комісії Фонду М.О. Веденєєва

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає кримінальне 
провадження відносно Ликова Сергія Валерійовича, 5 липня 1970 року 
народження, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258 -3 КК України.

Обвинувачений Ликов Сергій Валерійович, останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька область, Волноваський район, смт Оль-
гинка, вулиця Тельмана, 46, викликається для участі в розгляді вказа-
ного кримінального провадження на 7 лютого 2019 року о 08.30 годи-
ні, кабінет № 204, другий поверх.

У випадку неможливості прибуття, обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його 
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Шиян В.В.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває 
обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за №42016050000000523 від 15.06.2018 року за обвинуваченням 
Романова Романа Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Романова Романа Миколайовича, 24.09.1968 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 4 лютого 2019 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал 
судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Справа розглядатиметься колегіально у складі: головуючого судді Леміщенко О.О., 
суддів Орчелота А.В., Мартиненко В.С.

Приватне акціонерне товариство  
«Гарантспецсервіс» 

(надалі по тексту ПрАТ «ГАРАНТСПЕЦСЕРВІС» або Товариство), 
місцезнаходження якого: 02099, місто Київ, вулиця Бориспільська, 
будинок 9, повідомляє, що  28 лютого 2019 року о 12.00 годині за 
адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9, корпус 57, 
1 поверх, відбудуться річні загальні збори акціонерів з наступним 
проектом порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

4. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду  звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
9. Про обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження її 

персонального складу та визначення прав і повноважень.
10. Про дострокове припинення повноважень Директора Това-

риства.
11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради 

Товариства.
12. Про затвердження порядку і строків припинення Приватно-

го акціонерного товариства «Гарантспецсервіс» шляхом його лік-
відації.

13. Про порядок розподілу майна, що залишається після задово-
лення вимог кредиторів, між акціонерами ПрАТ «Гарантспецсервіс» 
та затвердження ліквідаційного балансу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) на річних загальних збо-
рах акціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних 
зборів за адресою їх проведення з 11.00 години до 11.50 години в 
приміщенні, де проводяться загальні збори. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у 
річних загальних зборах – 22 лютого 2019 року. Для участі у річних 
загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
особу акціонера, таким документом є паспорт, представнику акці-
онера — довіреність на участь у загальних зборах та документ, що 
посвідчує особу представника (паспорт представника).

Після отримання повідомлення про річні загальні збори акціоне-
ри ПрАТ «Гарантспецсервіс» мають право ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту поряд-
ку денного річних загальних зборів. Ознайомлення буде здійсню-
ватись за місцезнаходженням Товариства  в робочі дні з 10.00 до 
13.00 за попереднім записом (І поверх, кабінет Директора), почина-
ючи з 28.01.2019 року, а також в день проведення загальних зборів 
до їх початку.  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів 
з матеріалами стосовно проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів є Директор Товариства Білик Руслан Віленійович (теле-
фон для довідок  066 434 05 90).

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет, на якому розміщено ін-
формацію про проведення річних загальних зборів акціонерів: 
http://emitent.tetra-studio.com.ua/gcs.

У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фі-
нансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2018 р.

Попередній
2017 р.

Усього активів 350,0 1313,0
Основні засоби  ( залишкова вартість ) 8,0 –
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси – –
Сумарна дебіторська заборгованість 29,0 643,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 309,0 664,0
Нерозподілений прибуток 124,0 1087,0
Власний капітал 350,0 1313,0
Статутний капітал 181,0 181,0
Довгострокові зобов’язання – –
Поточні зобов’язання – –
Чистий прибуток (збиток) –963,0 –1001,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 724000 724000
Кількість власних акцій, викуплених протягом  
періоду (шт.)

– –

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  
акцій протягом періоду

– –

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова рада ПрАТ «Гарантспецсервіс»
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температура
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ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -3 -8 -3 -8
Житомирська -3 -8 -3 -8
Чернігівська -2 -7 -2 -7
Сумська -1 -6 -1 -6
Закарпатська -3 -8 0 -5
Рівненська -4 -9 -2 -7
Львівська -4 -9 -1 -6
Івано-Франківська -4 -9 -1 -6
Волинська -4 -9 -2 -7
Хмельницька -4 -9 -2 -7
Чернівецька -4 -9 0 -5
Тернопільська -4 -9 -2 -7
Вінницька -3 -8 -3 -8

Oбласть Нiч День

Черкаська -3 -8 -3 -8
Кіровоградська 0 -5 0 -5
Полтавська 0 -5 0 -5
Дніпропетровська +2 -3 +2 -3
Одеська -2 +3 -2 +3
Миколаївська -1 +4 -1 +4
Херсонська 0 +5 0 +5
Запорізька 0 +5 0 +5
Харківська 0 -5 0 -5
Донецька 0 +5 0 +5
Луганська 0 -5 +2 -3
Крим +1 +6 +4 +9
Київ -4 -6 -4 -6

Укргiдрометцентр

П’ять світлячків 
Тамари Бацмай

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДІТВОРІ. Одразу п’ять 
дитячих книжечок, об’єд
на них у серію «Світ на
вколо нас», презентува
ла рівненська авторка 
член Національної спіл

ки журналістів Тамара Бацмай. Вона очолює відділ зв’яз
ків із громадськістю Рівненського обласного відділення Пенсійно
го фонду України. А писати для дітвори — її особливий поклик ду
ші, бо за другою освітою вона дитячий психологдефектолог.

2000го вона подарувала мені своє ще тепле перше дитятко 
— «Абетку», за якою тепер вчиться читати й моя онучка. Зне
вірившись у пошуку спонсорів, Тамара видала її власним ко
штом накладом 5 тисяч примірників. І (не повірите!) він розій
шовся швидко. Тож у другому виданні кольорова приваблива 
«Абетка» додала ще 5 тисяч (в ілюстрації художник Вячеслав 
Лопарьов вклав не менше душі, ніж авторка). Він ще встиг про
ілюструвати книжку «Працьовитий павучок» і простотаки на 
злеті відійшов за вічну межу.

А далі були книжечки «Про фігури», «Їжачокхитрячок» у 
співпраці з художницею Оксаною Мудрик. І тут завдяки програ
мі підтримки місцевих авторів пані Тамара відчула плече об
ласної влади, і частина книжок поповнила бібліотеки краю. 

Як на мене, щоб писати для дітвори, потрібен не лише хист, а й 
уміння все життя залишатися трішки дитиною. Його дано далеко 
не кожному навіть дуже талановитому авторові. Тамара Бацмай 
цей дар має. Її рядки народжуються часто не завдяки, а всупереч, 
із буденних життєвих ситуацій. Її золотий ключик, яким відчиняє 
не лише дитячі, а й дорослі серця, — безмежна любов до України. 

«Дуже хочу, щоб ми з перших кроків на рідній землі пишали
ся, що українці. Горді й вільнолюбні, які, поза сумнівом, заслу
говують на іншу долю. Бо в нас найкраща країна і найблагодат
ніша земля!» — каже Тамара Бацмай.

Її п’ята книжка називається «Моя Україна»: тут авторка зібра
ла інформацію, яка допоможе пишатися своєю державою. Не всі 
батьки розповідають дітям, що Україна — найбільша країна в Єв
ропі, що в нас зосереджено чверть усіх чорноземів планети, і що 
наша Конституція теж перша у світі. А ще в нас перший у Схід
ній Європі університет — Острозька академія, відроджена в неза
лежній Україні, найбільший у Європі заповідник «АсканіяНова», 
скіфська золота пектораль і ще багато всього унікального. 

На околиці Полтави 
відкрили оновлений спорткомплекс

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Відремонто
ваний спортивний комплекс 
«Розсошенці» почав працю
вати на території Щербанів
ської громади. Спорткомп
лекс збудували у 2007 році. 

Штучне покриття футболь
ного поля і тенісного корту 
там раніше було спільним. 
Тоді загальний бюджет об
ладнання комплексу стано
вив близько 5 мільйонів гри
вень, із них 200 тисяч кошту
вало саме покриття. Проте 
гарантійний термін штучно

го газону — лише 10 років, 
тож торік виникла потреба в 
його оновленні.

— Спорт — пріоритет ро
боти Полтавської обласної 
влади. Із бюджету, який ми 
ухвалили на цей рік, левова 
частка коштів ітиме на цей 
напрям. Якщо люди займа

ються спортом і прагнуть 
здорового способу життя, 
ми повинні це підтримувати, 
— розповів голова Полтав
ської облдержадміністрації 
Валерій Головко. 

Оновлення покриття та 
його укладання відбувалося 
на умовах співфінансування. 
Загальна сума — 800 тисяч 
гривень. 

«Щиро вдячний усім, хто 
допоміг відремонтувати наш 
спорткомплекс. Спільними 
силами досягаємо високих 
результатів. Спортивні здо
бутки одразу помітно: ми 
найкраще спортивне село 
Полтавщини», — каже голо
ва Щербанівської ОТГ Ігор 
Процик.

На об’єкті також поліпши
ли освітлення, планують об
лаштувати бігову доріжку. 
За словами І. Процика, від
нині всі жителі громади ма
ють змогу безплатно займа
тися на комплексі улюблени
ми видами спорту. Насам
перед це стосується молоді, 
учнів Розсошенської гімна
зії, ДЮСШ.

У Полтавському райо
ні останнім часом розвитку 
спорту приділяють значну 
увагу. А події у Щербанях 
передували відкриттю відре
монтованих спортивних за
лів у селах Чорноглазівка й 
Тахтаулове.

Останній погляд 
старшого сержанта Сергія Кобченка

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. 
Вдивляюся в обличчя гра
натометника на фото, у йо
го спокійний упевнений по
гляд. Сергій немов хоче ска
зати нам: «Усе гаразд, во
ни не пройдуть». Італійський 
фотограф Роберто Травано 
зафіксував гранатометника 
72ї окремої механізованої 
бригади імені Чорних запо
рожців бійця Сергія Кобчен
ка у відділенні тактичного 
розвантаження в авдіївській 
промзоні взимку 2017го. А 
25 квітня Кобченко загинув.

Фото канівця вже стало 
для світу одним із символів 
війни в Україні. Світлина з 
канівцем отримала «золото» 
міжнародного фотоконкур
су в Японії. Раніше це фото 
спричинило резонанс в іта
лійському місті Турині на ви
ставці Аrма prossima tuа. Тут 
зійшлося все: майстерність 
фотомитця, який не міг про
йти мимо колоритної, про
мовистої постаті українця, 
і виразність самого об’єкта 
фотозйомки, його харизма, 
особистість, наділена влас
тивостями, що викликають 
високу повагу, висока обда
рованість, особлива прива
бливість. 

Роберто Травано, пере
буваючи в лютому 2017 ро
ку в зоні бойових дій побли

зу Авдіївки, був глибоко вра
жений самовідданістю укра
їнських воїнів і зробив ба
гато фотографій. Однак зні
мок, на якому Сергій Коб
ченко, впадає у вічі ще й че
рез незвичну деталь: в одній 
із кишень видніється право
славний хрест, який обері
гав сержанта. Але, на жаль, 
не вберіг... 

У Каневі, де він народив
ся, добре пам’ятають Сергія. 

Там він закінчив школу, піс
ля чого здобув професійно
технічну освіту. Працював 
у рідному місті на підприєм
стві «Закордоненерго». 2016 
року пішов за контрактом до 
лав Збройних сил України. З 
навчального центру «Десна» 
його направили у 72гу бри
гаду, де 45річного старшого 
сержанта називали «Бать
ко». Його донька Вікторія 
обожнювала тата. Сергій за

гинув у теп лу квітневу пору 
2017 року від осколкових по
ранень. Поховали його в рід
ному Каневі на алеї Слави. 

Указом Президента Укра
їни Сергія Кобченка наго
роджено орденом «За муж
ність» III ступеня посмертно. 

Фотограф Роберто Трава
но нещодавно повернувся із 
зони проведення ООС та го
тує фоторепортажі про муж
ніх українських захисників.

У його погляді немає й тіні сумніву, що ми переможемо
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Голова Полтавської ОДА Валерій Головко (у центрі) з юними спортсменами на відкритті 
оновленого спорткомплексу «Розсошенці»

Фото з сайту facebook.com.libr.rv
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