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ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«За перше півріччя 

ми виконали всі 
зобов’язання, які 

були перед Україною. 
Ситуація стабільна.  

Але палити резерви — 
це неприпустимо».

Наші аргументи 
логічні й неспростовні 

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА! 10—14 червня в Гаазі тривають слу-
хання в постійній палаті третейського суду за позовом України 
щодо порушення Росією права прибережної держави, повідо-
мляє Укрінформ. «Це спір про порушення Росією прав України 
за КОМП (Конвенції ООН з морського права) у Чорному, Азов-
ському морях і Керченській протоці. На порушення численних 
її положень та без будь-яких юридичних підстав Росія проти-
правно збудувала міст через міжнародну протоку, утискає суд-
на всіх країн, що прямують до українських портів чи з них, роз-
крадає наші енергоресурси в межах наших прав на морських 
просторах, не пускає наших рибалок у води, в яких вони за-
вжди ловили рибу. Ці порушення становлять у сукупності су-
цільну зневагу міжнародного морського права з боку РФ, — 
аргументувала вчора нашу позицію заступниця міністра закор-
донних справ Олена Зеркаль. — У нас, як і в решти світу, не ви-
никає жодних сумнівів, що Крим — це Україна. Це закріплено 
в Конституції України, це поважає міжнародне співтовариство. 
Росія також визнала суверенітет України над Кримом, зокрема 
в юридично обов’язкових договорах».

100,7%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у травні 

2019 року щодо квітня 

МАЙБУТНЄ АРМІЇ. Збройні сили потребують відповідального 
керівництва, новітніх технологій, найкращого закордонного 
досвіду та якісної аналітики

Безпека та оборона: 
на допомогу державі 
приходять експерти

Прем’єр-міністр про стабільність і передбачуваність 
економічної політики держави 
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Ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус»  
імені І.Г. Харитоненка ДПСУ вдесяте 
випустив юнаків у доросле життя  

ЗВИТЯГА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України  
та виїзду з неї»
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’яСнЕння 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 
три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, 

кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час 
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 

Спочатку необхідно зробити аудит оборонних підприємств
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оголошення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови є загальними умовами, що застосовуються до всіх 

договорів, укладених між МХП та Контрагентами, в яких МХП висту-
пає платником за виконані Контрагентом зобов’язання. МХП та Контр-
агент є найменуваннями сторін договору, що ідентифікуються у його 
тексті. Дані Умови опубліковані у газеті «Урядовий кур’єр» та розмі-
щені на офіційному сайті МХП, посилання на який вказане у Догово-
рі, є невід’ємною частиною кожного договору, в яких наявне відповід-
не посилання на них. Дані умови набирають чинності та регулюють від-
носини між Сторонами Договору з дати підписання Договору та діють 
протягом строку дії Договору. Зміна цих Умов за погодженням Сторін 
оформлюється шляхом їх публікації МХП у загальнодержавному ви-
данні та розміщені на офіційному сайті МХП або шляхом направлення 
МХП відповідного повідомлення Контрагенту. Зміна Умов набирає чин-
ності та підлягає виконанню Сторонами після їх публікації або з момен-
ту отримання відповідного повідомлення Контрагентом, в залежності 
від того, яка подія настала раніше, якщо застосовано обидва способи. 
Якщо при зміні умов положення попередніх Умов залишаються невре-
гульованими, то такі попередні умови залишаються чинними в невре-
гульованій частині.  

1.2. Ці Умови застосовуються додатково до умов та положень осно-
вного тексту Договору та Додатків до нього, не відміняють положен-
ня Договору та Додатків до нього. У разі будь-яких розбіжностей чи 
суперечностей між цими Умовами та положеннями основного тексту 
Договору, переважна сила надається даним Умовам, якщо інше не пе-
редбачено даними Умовами або прямо (шляхом вказання пунктів умов, 
що застосовуються із відмінностями) погоджено письмово Сторонами 
у основному Договорі чи Додатках до нього.

1.3. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними Дого-
вору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відпо-
відає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозво-
лів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання 
ними Договору не суперечить цілям їх діяльності, положенням їх уста-
новчих документів чи інших локальних-нормативних (внутрішніх) ак-
тів. Підписанням цього Договору Контрагент підтверджує та гарантує, 
що Контрагент має всі права власності на майно, передача якого відбу-
вається при виконанні зобов’язань по Договору, законне та не обме-
жене володіння, розпорядження та його використання; не існує будь-
яких прав третіх осіб, обтяжень та т.п. (за наявності в Договорі умов 
передачі майна). У разі недотримання умов цього пункту Контрагент 
зобов’язується відшкодовувати МХП збитки, понесені останнім, в по-
вному обсязі. Сторони гарантують відсутність обмежень на укладання 
договору в підписанта, в т.ч. гарантують наявність згоди на укладання 
значного правочину у відповідності до чинного законодавства у випад-
ку якщо Договір підпадає під поняття «значного правочину».

1.4. При укладенні договору Сторони зобов’язані надати документи, 
які ідентифікують їх та їх підписантів, а також містять достатньо відо-
мостей для підтвердження правосуб’єктності та правого статусу. При 
зміні статусу чи правосуб’єктності Сторони зобов’язані повідомити од-
на одну протягом 3 календарних днів (тут та далі, а також в Договорі, 
додатках до нього – під «днями» Сторони розуміють календарні дні). У 
разі не повідомлення зазначеної інформації сторони не несуть відпові-
дальності за будь-які наслідки, які пов’язані з виконанням умов Дого-
вору та Додатків до нього.

1.5. Умови Договору та всіх Додатків й Додаткових угод до нього, ко-
мерційних домовленостей, інформації та ін. мають конфіденційний ха-
рактер, крім випадків, передбачених законодавством України. 

1.6. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за Договором 
третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

1.7. Будь-які повідомлення, запити або інший обмін інформацією 
за Договором або у зв’язку з ним повинні здійснюватися в письмовій 
формі та, за відсутності в Договорі вказівки про інше, можуть бути на-
діслані на електронну пошту або листом за адресами, зазначеними в  
Договорі.

1.8. Додаткова інформація, яка стосується діяльності та взаємовід-
носин МХП з Контрагентами, розміщена на офіційному сайті МХП.

1.9. Договір може бути достроково розірваний у разі не виконання 
будь-якою зі Сторін своїх зобов’язань за Договором. У даному випадку 
про розірвання Договору Сторона письмово повідомляє іншу сторону 
за 15 календарних днів до дати розірвання. У будь-якому випадку до-
строкового припинення Договору Сторони не звільняються від вико-
нання зобов’язань і проведення розрахунків, які виникли до розірван-
ня Договору. 
2. ОФОРМЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРАВЛЕННЯ 

ПОРУШЕНЬ 
2.1. При виконанні зобов’язань Контрагент зобов’язаний передати 

всі належним чином оформлені первинні облікові документи та інші 
документи, що передбачені договором та/або, які згідно умов діючо-
го законодавства України, повинні бути передані в момент виконання 
зобов’язання для підтвердження факту господарської операції. У ви-
падку прийняття МХП зобов’язань від Контрагента із зауваженнями, 
Контрагент зобов’язується передати МХП виправлену первинну обліко-
ву документацію у  строк, що не перевищує 7 календарних днів з дати 
прийняття МХП зобов’язання із зауваженнями. Право власності на ре-
зультат виконаного Контрагентом зобов’язання та ризик його випад-
кового знищення переходить від Контрагента до МХП в момент під-
писання первинної облікової документації (акту приймання-передачі чи 
видаткової накладної, а для змішаних договорів з моменту підписан-
ня первинної облікової документації, що свідчить про повне виконан-
ня зобов’язань).

2.2. У разі виконання Контрагентом зобов’язання з порушенням ви-
мог договору МХП має право:

2.2.1. за умови істотного порушення зобов’язання (виявлення недо-
ліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непро-
порційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися не-
одноразово чи з’явилися знову після їх усунення) не оплачувати його та 
відмовитися від прийняття такого зобов’язання в цілому;

2.2.2. вимагати виконання зобов’язання у відповідності до умов До-
говору у погоджений Сторонами строк або у строк, що не перевищує 7 
календарних днів з дати відмови МХП від прийняття зобов’язання від 
Контрагента, за умови відсутності погодження іншого строку; 

2.2.3. виправити недоліки у виконаному не належним чином 
зобов’язані самостійно або за допомогою третіх осіб із обов’язковим 
зменшенням плати, належної Контрагенту, на суму понесених МХП ви-
трат на усунення недоліків. Інші умови прийняття зобов’язання із недо-
ліками можуть бути встановлені у Додатках до Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. За умови дострокового припинення договору, відмови від вико-

нання зобов’язання у випадках, передбачених законом чи даним Дого-
вором, виявлення неякісно виконаних зобов’язань (в т.ч. скритих де-
фектів підтверджених документально), що призвели до появи надмі-
ру сплачених коштів на користь Контрагента (далі в пункті – «борг») 
від імені МХП по Договору, Контрагент зобов’язаний здійснити повер-
нення боргу протягом 5 банківських днів з моменту отримання письмо-
вої вимоги МХП або протягом іншого строку погодженого сторонами. У 
випадку неповернення боргу у встановлений даним пунктом строк борг 
підлягає сплаті на користь МХП з урахуванням 30 % річних, що нарахо-
вуються до моменту сплати боргу. 

3.2. Сплата пені та штрафів не звільняє Сторони від виконання 
обов’язків по цьому Договору та компенсації збитків, спричинених не-
виконанням або неналежним виконанням умов даного Договору. 

3.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відпові-
дальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

3.4. Під поняттями «належне виконання зобов’язань», «виконання 
зобов’язання належним чином» розуміється: особисто боржником (як-
що інше не передбачено законом чи договором (ст. 527 ЦКУ);  повніс-
тю (якщо законом чи договором не встановлено можливість виконання 
обов’язку частинами) (ст. 529 ЦКУ); у строк (ст. 530 ЦКУ); у належному 
місці (ст. 532 ЦКУ, ст. 197 ГКУ).

4. ДОГОВІРНА ЦІНА
4.1. Загальна вартість (ціна) даного Договору остаточно визначаєть-

ся шляхом підсумку вартості виконаних Контрагентом зобов’язань за 
Договором відповідно до підписаних Сторонами первинних бухгалтер-
ських документів та не може перевищувати суми (за її наявності), яка 
письмово погоджена сторонами у Договорі чи Додатках до нього. У ви-
падку якщо Контрагент не має статусу платника податку на додану вар-
тість (далі по тексту — ПДВ), пункти Договору, пов’язані зі сплатою 
ПДВ, застосовуються сторонами при виконанні договору лише у випад-
ку отримання Контрагентом статусу платника ПДВ. 

4.2. Будь-яке визначення ціни, неустойки, інші платіжні зобов’язання 
мають бути визначені с точністю до двох знаків після коми (тобто окру-
глюється до цілої копійки). Для цілей такого визначення застосовуєть-
ся правило округлення, яке полягає у збільшенні відповідного знаку на 
«1» (одиницю), якщо наступний за ним знак, який скорочується, дорів-
нює або перевищує «5» (п’ять).

Ціна з урахуванням ПДВ розраховується за формулою:  
Ціна з ПДВ = Ціна без ПДВ + ПДВ, де  
Ціна без ПДВ — ціна без урахування ПДВ з точністю до двох зна-

ків після коми; 
ПДВ — числове значення з точністю до двох знаків після коми, що 

розраховується як добуток Ціни без ПДВ та діючої ставки податку на 
додану вартість.

4.3. Ціни в договорі визначаються у національній валюті. Ціни мо-
жуть бути визначені у грошовому еквіваленті в іноземній валюті ли-
ше для зобов’язань, в складі яких міститься не менше 75% імпорт-
ної складової, і лише у відповідності до курсу валюти на відповідну да-
ту виникнення зобов’язання згідно з офіційним курсом Національно-
го банку України,  який фіксується за посиланням http://www.bank.gov.
ua/control/uk/index, та підлягають перерахунку лише у нижчевказано-
му порядку:                                                                                                                                        

-  перерахунок вартості зобов’язання здійснюється лише у випадку 
якщо між датою виникнення зобов’язання та датою його фактичного 
виконання пройшло більше 5 банківських днів;

-  перерахунок вартості зобов’язання здійснюється у випадку змен-
шення курсу іноземної валюти на момент оформлення первинної облі-
кової документації (видаткової накладної, акту тощо) більш ніж на 3% 
по відношенню до курсу на момент виникнення зобов’язання; 

- перерахунок вартості зобов’язання здійснюється за ініціативою 
Контрагента у випадку збільшення курсу іноземної валюти на момент 
оформлення первинної облікової документації (видаткової накладної, 
акту тощо) більш ніж на 3%  по відношенню до курсу на момент виник-
нення зобов’язання;

- сума авансу підлягає перерахунку тільки у випадку зміни курсу 
іноземної валюти на момент здійснення платежу більш ніж на 3% по 
відношенню до курсу на момент виникнення зобов’язання. У випад-
ку збільшення курсу зобов’язання по оплаті настає у МХП тільки після 
внесення змін у Договір чи його Додаток із визначенням нової вартос-
ті зобов’язання. Сплачені авансом частини вартості зобов’язань згід-
но умов даного пункту Договору перерахунку по курсу не підлягають.

- у випадку застосування згідно положень даного пункту Договору 
зміни курсу Контрагент зобов’язаний первинну облікову документацію 
надати з перерахованою вартістю зобов’язань по курсу іноземної валю-
ти на момент оформлення такої документації та з урахуванням фіксо-
ваної ціни на сплачені авансом  частини вартості зобов’язань по Дого-
вору. Вартість, що вказана у підписаних Сторонами первинних обліко-
вих документах (видаткова накладна, акт тощо), подальшому перера-
хунку по курсу не підлягає.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Оплата здійснюється в національній валюті України — гривні. 

Якщо дата оплати не є робочим або не платіжним днем, то платіж пе-
реноситься на наступний платіжний день. Платіжним днем МХП є день 
зазначений у відповідному Додатку до Договору. Оплата здійснюється 
МХП лише на банківський рахунок Контрагента, що зазначений в Дого-
ворі. Для зміни банківського рахунку Контрагент направляє МХП від-
повідну додаткову угоду про зміну банківських реквізитів, що містить 
підпис уповноваженої особи і печатку (за наявності) Контрагента. Уго-
да вступає в силу з моменту підписання всіма Сторонами договору. У 
разі невиконання МХП обов’язку щодо попередньої оплати (авансу) за-
стосовуються виключно положення законодавства щодо виконання зу-
стрічних зобов’язань без додаткового нарахування штрафних санкцій, 
але здійснення зустрічного зобов’язання додатково погоджується Сто-
ронами у письмовому вигляді.

5.2. Сторони Договору домовились та погодили, що МХП безвід-
клично та безумовно уповноважено Контрагентом не здійснювати 
оплату за вже поставлений Товар/надані послуги/виконані роботи, тут 
та надалі в розумінні Податкового кодексу України у розмірі, що до-
рівнює сумі податкового кредиту з ПДВ,  до  отримання МХП податко-
вої накладної (податкових накладних) з ПДВ, складеної в електронній 
формі з дотриманням умови щодо її складання та реєстрації у поряд-
ку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 
Контрагентом особи, та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі — ЄРПН) з даними, що відповідають фактично постав-
леному Товару/наданим послугам/виконаним роботам. МХП здійснює 
оплату суми, що дорівнює податковому кредиту з ПДВ протягом 5-ти 
банківських днів з дати реєстрації податкової накладної у ЄРПН 

5.3. Реєстрація податкових накладних (надалі по тексту — «ПН») та 
розрахунків коригувань кількісних і вартісних показників до податкової 
накладної (надалі по тексту — «РК») здійснюється у Єдиному реєстрі 
податкових накладних (надалі по тексту — «ЄРПН») відповідно до чин-
ного законодавства України.

РК складаються Контрагентом і підлягають реєстрації в ЄРПН: 
- якщо в результаті перерахунку передбачається збільшення суми 

компенсації на користь Контрагента або якщо РК не передбачають змі-
ни сум компенсації, то РК реєструється в ЄРПН Контрагентом у строк 
відповідно з діючим законодавством України; 

- якщо в результаті перерахунку передбачається зменшення суми 
компенсації на користь Контрагента, то РК складається Контрагентом 
і реєструється в ЄРПН МХП. З цією метою Контрагент складає РК і на-
правляє його МХП для реєстрації в ЄРПН не пізніше ніж за 10 календар-
них днів до граничного строку, визначеного чинним законодавством 
України. МХП має зареєструвати такий РК у строк, передбачений чин-
ним законодавством. У випадку порушення Контрагентом терміну, що 
передбачений цим підпунктом для направлення МХП РК на зменшення 
суми компенсації, та нарахування МХП штрафу центральним органом 
виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, згідно 
ПКУ (надалі по тексту — «податковий орган») Контрагент зобов’язаний 
компенсувати МХП збитки у розмірі такого штрафу.

Контрагент зобов’язаний сплатити МХП штраф в розмірі суми ПДВ, 
зазначеної (або суми ПДВ, яка повинна бути зазначена в незареєстро-
ваних ПН/РК) в ПН та/або РК, за кожний випадок порушення у разі на-
стання одного з нижчеперелічених випадків:       

- відсутність реєстрації ПН/РК в ЄРПН протягом строків, передбаче-
них п. 198.6 ПКУ; 

- оформлення ПН/РК з порушеннями вимог чинного законодавства 
України, та не усунення Контрагентом таких порушень протягом стро-
ків, передбачених п. 198.6 Податкового кодексу України, що призве-
ло до остаточної втрати МХП права на податковий кредит з ПДВ за та-
кою ПН/РК.

5.4. Збитки/штрафи мають бути компенсовані сторонами одна одній 
протягом 7 календарних днів з моменту пред’явлення відповідної ви-
моги з підтвердженням. У випадку порушення термінів перерахування 
сум штрафів та компенсацій збитків, передбачених Договором, винна 
сторона додатково сплачує суму штрафу та/або компенсацій збитків з 
урахуванням 30 % річних, що нараховуються до моменту сплати суми 
штрафу та/або компенсацій збитків.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. При настанні надзвичайних і невідворотних обставин, що при-

зводить до неможливості часткового або повного виконання будь-
якою зі Сторін зобов’язань по цій угоді, Сторони звільняються від від-
повідальності за цим Договором.

6.2. При настанні форс-мажорних обставин Сторона, для якої вони 
настали, сповіщає про факт настання іншу Сторону протягом 7 робо-
чих днів. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтвердже-
но будь-яким органом державної влади або Торгово-промисловою па-
латою України. 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Всі права інтелектуальної власності на результати виконаних 

зобов’язань (створення та наступна поставка товару, на який поширю-
ються авторські права, результати виконання робіт/надання послуг, 
що пов’язані зі створенням предмету авторського права і т.п.), що 
створюється під час виконання умов Договору, інші результати ви-
конання зобов’язань по даному договору належать виключно МХП. 
Пункт не застосовується до договорів, якими не передбачено пере-
хід права власності на майно чи результати виконання робіт/надан-
ня послуг.

7.2. У випадку зображення на Товарі торгових марок, комерційних 
найменувань, логотипів і т.д., що належать МХП (надалі все разом 
по тексту — об’єкти права інтелектуальної власності МХП), Контра-
гент зобов’язується не порушувати будь-яких прав інтелектуальної 
власності МХП, в т.ч. не здійснювати реалізацію Товару із зображен-
ням на ньому об’єктів права інтелектуальної власності МХП третім 
особам, не використовувати іншим чином у власній господарській 
діяльності тощо, а також утилізувати такий Товар протягом 15 ка-
лендарних днів у випадку припинення договору із МХП та/або повер-
нення неякісного Товару з моменту припинення договору або відпо-
відно отримання вимоги від МХП про відмову від неякісного Товару.

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
8.1. Сторони підтверджують та погоджуються, що протягом стро-

ку дії цього Договору вони будуть дотримуватися та виконувати ви-
моги застосовного антикорупційного законодавства та законодав-
ства у сфері застосування будь-яких обмежувальних заходів до фі-
зичних та/або юридичних осіб, в тому числі українських та міжна-
родних санкцій, якщо такі матимуть вплив на виконання Сторонами 
своїх зобов’язань. Контрагент не буде вчиняти жодних дій, які при-
зведуть до порушення МХП застосовного антикорупційного законодав-
ства та законодавства у сфері застосування будь-яких обмежувальних 
заходів. У випадку порушення Контрагентом вимог цього пункту До-
говору, і настанням у зв’язку із цим негативних наслідків для МХП у 
вигляді додаткових витрат (в т.ч., але не обмежуючись, збитків, санк-
цій, конфіскацій, штрафів) Контрагент зобов’язується компенсува-
ти МХП усі понесені додаткові витрати. У випадку якщо МХП матиме  
підозри, що заяви та гарантії, викладені в цьому пункті Договору щодо 
антикорупційних та інших зобов’язань, можуть бути порушені, МХП має 

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

УМОВИ, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ 
між МХП та Контрагентами, в яких МХП виступає платником за виконані 

Контрагентом зобов’язання («УМОВИ») редакція від 01.06.2019
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оголошення
право розірвати цей Договір в односторонньому порядку повідомивши 
Контрагента у строки, встановлені в п. 9.8. даного додатку до Договору. 

8.2. Сторони цим надають одна одній як володільцю бази персональ-
них даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних да-
них, призначеному іншою стороною на його власний розсуд, свою без-
умовну згоду та дозвіл безстроково здійснювати обробку персональ-
них даних в розумінні Закону України «Про захист персональних да-
них» у складі, обсязі, формі та відповідно до процедури обробки пер-
сональних даних, встановлених внутрішніми положеннями МХП. Цим 
Сторони також погоджуються з включенням інформації, що містить 
персональні дані щодо них до бази персональних даних іншої сторо-
ни «Контрагенти».                                        

9. ПРАВО ДОГОВОРУ, ПІДСУДНІСТЬ ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір та Додатки до Договору регулюються законодав-

ством України.
9.2. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами або 

їх представниками, скріплення його печатками (за наявності) і діє до 
припинення договору за ініціативою сторін або однієї із сторін згідно 
умов Договору та додатків до нього, але у будь-якому випадку до по-
вного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. Сторони на 
підставі ст. 631 ЦК України можуть вказати у договорі, що умови цьо-
го договору застосовуються до відносин, які виникли з визначеної сто-
ронами дати. 

9.3. Дата набрання чинності договору, додаткових угод нього, визна-
чається як дата його підписання сторонами. Якщо дата підписання вка-
зана під підписами Сторін та у колонтитулі договору поруч з номером, 
то дата набрання чинності договором відповідає більш пізній даті, якщо 
не вказана під підписами Сторін — відповідає даті договору, що вка-
зана в колонтитулі договору поруч з номером. Дата набрання чиннос-
ті додатком відповідає даті набрання чинності Договором або додатко-
вою угодою, до якої він складений.

9.4. Всі спори, що виникають між Сторонами, передаватимуться на 
розгляд компетентного суду України, якщо інше незазначене в Додат-
ках до Договору.

9.5. Невикористання або будь-яка затримка у використанні МХП 
будь-яких прав або заходів судового захисту згідно з даним Договором 
не є відмовою від прав на їх виконання, як і будь-яке одноразове або 
часткове виконання будь-яких прав або заходів судового захисту не пе-
решкоджає їх реалізації надалі. Права та заходи захисту за даним Дого-
вором є додатковими і не виключають будь-яких прав або засобів за-
хисту, які гарантуються законодавством.

9.6. Незаконність, юридична недійсність або неможливість виконан-
ня будь-якого положення цього Договору у будь-якому відношенні не 
впливають на законність, юридичну дійсність або можливість виконан-
ня інших положень цього Договору.

9.7. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою 
Сторін. 

9.8. Cторони вправі достроково розірвати Договір в односторонньо-
му порядку у наступних випадках: анулювання ліцензії, дозволів, інших 
актів державних органів, зміни законодавства, які позбавляють Контра-
гента права на виконання зобов’язань, що є предметом даного Догово-
ру; порушення Контрагентом умов Договору, в інших випадках, перед-
бачених діючим законодавством України, Договором або додатками до 
нього. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання Договору, направляє 
іншій Стороні мотивовану письмову вимогу за 15 календарних днів до 
запланованої дати припинення Договору.

9.9. У випадку використання сторонами системи електронного доку-
ментообігу (далі — СЕД) МХП не несе відповідальності за збої/недолі-
ки в її роботі, а Контрагент, підписуючи Договір, будь-який додаток до 
Договору до моменту приєднання до СЕД, підтверджує, що ознайом-
лений із роботою СЕД, перевірив, доповнив та підтвердив актуальність 
власних даних у СЕД, отримав від МХП логін та пароль для авториза-
ції, забезпечив своїх працівників електронними підписами, здійснив до-
ступ в систему і не має зауважень до її роботи та функціоналу.  Контр-
агент гарантує, що доступ до СЕД буде надано лише його уповноваже-
ними особами. Доступ іншим особам до СЕД Контрагенту надавати за-
бороняється і Контрагент несе повну відповідальність за розголошен-
ня його даних для авторизації в СЕД третім особам та усі можливі нега-
тивні наслідки для нього.

10. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ, ПЕЧАТОК
10.1. Сторони на підставі ч. 3. ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодек-

су України домовилися про можливість вчинення, підписання, укладан-
ня в електронному вигляді із застосуванням електронного підпису да-
ного Договору, додатків до нього, додаткових угод, первинної бухгал-
терської документації, актів звірки заборгованості та інших документів, 
пов’язаних із виконанням договорів (надалі по тексту розділу — Пра-
вочини).

10.2. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність даних 
засобів, неможливість несанкціонованого їх використання і викорис-
тання після втрати повноважень особою прав на представництво.

10.3. Сторони домовилися, що будь-який правочин, який буде вчи-
нений (укладений, підписаний) відповідно до умов даної Угоди із засто-
суванням Сторонами (однією із Сторін) відповідного електронного під-
пису, вважається вчиненим з додержанням письмової форми правочи-
ну в розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України.

10.4. Кожна із сторін несе повну відповідальність перед іншою сто-
роною за всі збитки спричинені невиконанням обов’язків, вказаних у п. 
10.2. даного Додатку до Договору. 

10.5. Сторони погоджують, що у випадку застосування сторона-
ми електронного підпису первинні облікові документи (видаткові на-
кладні, акти приймання-передачі, коригування до них,) складають-
ся Контрагентом датою фактичного приймання-передачі виконаного 
зобов’язання (тут та надалі в т.ч. поставки Товару, надання послуг, ви-
конання робіт) та надсилаються МХП для підписання не пізніше 5 ка-
лендарних днів з моменту здійснення господарської операції. Датою 
договору, додатку до нього чи додаткових угод, а також датою вико-
нання зобов’язання є дата складання документів незалежно від того, 
коли фактично вони підписані Сторонами. 

10.6. Положення договору та всіх Додатків до нього щодо викорис-
тання печатки діють відповідно до чинного законодавства за умови її 
наявності у сторін. Наявність або відсутність електронної печатки не 
впливає на чинність договорів та їх невід’ємних частин, а також первин-
них облікових та інших супроводжуючих договір документів.

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

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької області перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Малахова О. Л. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому, відповідно до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті від 01 квітня 2019 року у справі № 324/585/17, здійснюється спеціальне судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області під головуванням судді Мальовано-
го В. О. викликає обвинуваченого Малахова Олексія Леонідовича, 02 вересня 1974 р.н., уродженця Росій-
ської Федерації, зареєстрованого за адресою: вул. Мельникова, 16/5, м. Докучаєвськ Донецької області, для 
участі в судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22016050000000251 
від 16.11.2016 року, яке відбудеться о 15-30 год. 19 червня 2019 року в залі засідань № 1 Куйбишевсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької облас-
ті. Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. Нагадуємо про 
обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Втрачене «Свідоцтво про право на спадщину за за-

коном» від 15.05.2012 р. на ім’я Шибакіна Олега Во-

лодимировича на 1/8 частку квартири за адресою: 

м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (проспект Голо-

сіївський), б.112 (сто дванадцять), кв. 69 (шістде-

сят дев’ять), видане державним нотаріусом Другої 

київської державної міської нотаріальної контори  

Ткач О. А., зареєстроване в реєстрі за № 3-305, спад-

кова справа 132/2009, бланк серії ВРП № 130976.

Втрачені в зв’язку з крадіжкою прості векселі, 

які належать на праві власності TОВ «МАНІЛАЙТ», 

вважати недійсними:

АА2110588 на суму 50 000 гривень від 02.07.2010 р., 

емітент Сторожук О. В. 

АА2110589 на суму 50 000 гривень від 02.07.2010 р., 

емітент Сторожук О. В. 

АА2110592 на суму 700 000 гривень від 02.07.2010 р., 

емітент Сторожук О. В

Втрачений судновий білет 
на мале судно «Крим», 
реєстраційний номер 
ЗАП 1827 К, 1975 р.в., 

що на підставі Свідоцтва 
номер 102-1-11052-10 

належить гр. Скворцову 
Сергію Миколайовичу, 

важати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на мале судно «АDVЕNTURE 

V-450», регістровий номер 

SRU 006420, назва судна 

«УКА - 4512-К», 

виданий на ім’я Бурлакін С. І., 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату 

бланка суворої звітності 

поліса ОСЦПВ в кількості 

1 (одна) шт: АО0338139.  

Зазначений бланк 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на човен «Казанка-М», 

бортовий номер 

«ХРС – 0054 – К», 

власник Приймак Євген 

Володимирович, 

вважати недійсним.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ПРОФІН БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL33N04445
Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-06-05-000074-b

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

12.07.2019

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/94-profin-bank/ 
42839-asset-sell-id-200767

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засі-
дання Воронова Андрія Миколайовича. 30.11.1968 року 
народження, уродженця та зареєстрованого по вул. По-
стишева, 18/1, м. Дружківка Донецької області,  у судове 
засідання на 26 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. як об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за апеляцій-
ною скаргою захисника Завгороднього Дмитра Вікторо-
вича на вирок Шевченківського районного суду м. Чер-
нівці від 12 березня 2019 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Черні-
вецького апеляційного суду за адресою: м. Чернівці, вул. 
Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у судо-
ве засідання в засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Г. А. Станковська

Дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (31104, 
Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, вулиця Івана Франка, будинок 
47; код ЄДРПОУ 31952591) просить усіх осіб, хто заявляє або має наміри за-
явити про будь-які права щодо простих векселів, серія АА №2828533, серія  
АА №2828534, серія АА №2828535, серія АА №2828536, серія АА №2828537, се-
рія АА №2828538, серія АА №2828539, серія АА №2828540, серія АА №2828541, 
серія АА № 2828542, серія АА № 2828543, серія АА №2828544, номінальною вар-
тістю 1 000 000,00 (один мільйон) гривень кожен, емітованих 18.08.2017 ро-
ку Дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» з пору-
шенням норм чинного законодавства України, терміново протягом 7 (семи) ка-
лендарних днів з дати публікації цього оголошення звернутися до Дочірнього 
підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» для вирішення спір-
них питань щодо перелічених вище векселів. Адреса для кореспонде нції: 31104, 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, буд. 47. Факс/тел. 
(03854) 4-10-94; +380 67 322 5123, Кучина Тетяна Іванівна або за наступною 
електронною адресою: Tetyana.Kuchina@ukrproduct.com

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебуває кримі-

нальне провадження № 1-кп/243/102/2019; справа № 127/7005/17 за обвинуваченням Мель-
ника Романа Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Мельника 
Романа Володимировича, 01 серпня 1974 року народження, останнє відоме зареєстроване 
місце проживання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 65, кв. 58, в 
судове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
26 червня 2019 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за йо-
го відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Суддя Ільяшевич О. В.

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: GL3N03225; GL3N02977-GL3N03044 (68 лот)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

26.07.2019

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/ 
42897-asset-sell-id-201382, 42853-asset-sell-id-200939

Сало Сергій Васильович, 24.09.1970 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.06.2019 року до прокуратури Одеської облас-
ті за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 для проведення слідчих дій за Вашою участю 
в кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018, за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 
ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: для вручення повідомлення про підозру 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, 
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України та допиту Вас як підозрюваного. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачено статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття на ви-
клик передбачено статтею 139 КПК України.

Втрачені паспорт 
громадянина України, 

серія АС №108733, виданий 
13 серпня 1996 року Луцьким 

МУ УМВС України у Волинській 
області, пенсійне посвідчення, 

серія П №336905, 
посвідчення ветерана ЗСУ 

на ім’я Жувагіна Юрія 
Олексійовича 

вважати недійсними.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Плану заходів на 2019-2021 роки 

з реалізації Національної транспортної стратегії України на період  
до 2030 року

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністер-
ства інфраструктури України оприлюднено заяву про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проекту Плану заходів на 2019-2021 роки з реаліза-
ції Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі — 
Заява).

Заяву, проект Плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі — План заходів), 
а також проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким передбаче-
но затвердження Плану заходів, оприлюднено на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства інфраструктури www.mtu.gov.ua у розділі «Діяльність         Проек-
ти нормативно-правових актів».

Зауваження і пропозиції до Заяви подаються до Директорату стратегіч-
ного планування та координації державної політики в галузі транспорту Мі-
ністерства інфраструктури України в електронному вигляді на електронну 
адресу: e.kravchuk@mtu.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати цієї пу-
блікації.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) розглядає доручення російського суду про вручення судових 
документів та проведення окремих процесуальних дій стосовно Сизоненка Рома-
на Івановича.

Викликається особа Сизоненко Роман Іванович, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Шишкіна, 9-3, на 27 червня 2019 року о 09 
годині 00 хвилин, для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні 
Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області зна-

ходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька 
Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Микола-
йовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного Андрія 
Миколайовича в судове засідання на 24 червня 2019 року о 10 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олек-
сандрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, виклика-
ється до суду на 09.00 год. 25 червня 2019 року (корп. № 2, каб. №18) для учас-
ті у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді 
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-

нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судо-
вого провадження. Обвинувачений Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Репіна, 
2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 
09.30 год. 26 червня 2019 р. (корп. №2, каб. №18) для участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді
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диДЛЯ ЗДОРОВ’Я! в 

одному з найбільших 
дитячих садків Харкова, 
який відвідують понад 
300 вихованців, до літ-
нього сезону відкрили 
басейн та стадіон для ін-
дивідуальних і групових 
занять. Цей дитсадок у 
спальному районі Сал-
тівка спеціалізується на 
оздоровленні дітлахів. 
Тут цілий рік проводять 
заняття в обладнано-
му спортивному залі та 
критому басейні. Тепер 
у спеку діти можуть по-
бавитися у воді й на сві-
жому повітрі. 

Спортивна інфра-
структура дитсадка слу-
гує навчальним май-
данчиком профіль-
ним вихователям та ін-
структорам,  тут про-
ходять практику сту-
денти Харківського на-
ціонального педаго-
гічного університету  
ім. Г.С. Сковороди. 

«Цей дитсадок один 
з найстаріших на Сал-
тівці, в нього дуже важ-
лива місія. Тут вчать за-
йматися спортом, вес-
ти здоровий спосіб жит-
тя. Я радий, що жабник 
і стадіон ми відкриває-
мо вчасно, на початку 
літа», — сказав міський 
голова Геннадій Кернес, 
спілкуючись із батьками 
і дітьми під час відкрит-
тя нових спортивних 
об’єктів дитсадка №454.

Наталка Полтавка повернулася  
до Котляревського

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ГОРЕЛЬЄФ ЗНАЙДЕНО. У 
Полтаві урочисто повернули 
на пам’ятник Іванові Котлярев-
ському викрадений 11 років 
тому бронзовий горельєф, що 
відтворює сцену із п’єси «На-
талка Полтавка». 

Після викрадення до 
300-річчя Полтавської битви 
міська влада встановила галь-
ванокопію горельєфа замість 
зниклого оригіналу. На копію 
із бронзи в міста не знайшло-
ся коштів. 3 грудня 2011 року 
на огорожі навколо пам’ятника 
встановили охоронну таблич-
ку, на якій написали, що це 
пам’ятка монументального 
мистецтва. На щастя, торік на-
прикінці серпня оригінальний 

горельєф випадково знайшов 
полтавець, який в іржавому 
брудному шматку металу роз-
гледів пам’ятку і викупив її в 

людей, що не розуміли її істо-
ричної цінності. 

Знайдений горельєф пере-
дали в поліцію Полтави, яка 

не закривала розслідування 
щодо його викрадення. Потім, 
після юридичних формальнос-
тей, його повернули КП «Деко-
ративні культури», на балан-
сі якого перебуває пам’ятник 
Іванові Котляревському.

Підприємець Ігор Касіч, 
який встановлював оригі-
нал горельєфа, розповів, що 
на демонтаж гальванокопії зі 
склопластику витратили пів-
тора дня. Ще 2,5 дня пішло на 
встановлення оригіналу.

Директор КП «Декоративні 
культури» Сергій Луценко по-
відомив, що працівники під-
приємства пофарбували ого-
рожу навколо пам’ятника й по-
садили квіти, а представни-
ки міськсвітла відремонтува-
ли ліхтарі. 

Пам’ятник Іванові Котлярев-
ському було встановлено 30 
серпня 1903 року. Його спору-
дили на громадські кошти, які 
збирали у 1895—1898 роках. 
Урочисте відкриття монумента 
перетворилося на велику наці-
ональну акцію, бо за часів ро-
сійської імперії пам’ятник за-
бороняли відкривати. На захо-
ді були Панас Мирний, Михай-
ло Коцюбинський, Микола Ли-
сенко, Олександр Олесь, Оле-
на Пчілка, василь Стефаник, 
Леся Українка й інші діячі укра-
їнської інтелігенції та культури. 
він пережив громадянську ві-
йну й окупацію.

Свято із присмаком... 
бринзи

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»  

ПРОВОДИ НА ПОЛОНИНУ. У Міжгірському районі, де утри-
мують найбільше овець у Закарпатській області, цієї неділі про-
воджали тваринників на літні випаси. Фестиваль «Проводи отар 
на полонину» відбувся з розмахом — яскраво і незабутньо.  Свя-
то розпочалося ще в районному центрі — селищі Міжгір’я. Там 
його учасники пройшли костюмованою колоною з танцями до 
пам’ятників українському письменникові-патріоту василеві Ґрен-
джі-Донському, борцям із нацизмом та воїнам-афганцям. До під-
ніжжя поклали квіти.

Головні події розгорнулися за традицією на Синевирському пе-
ревалі. Там і місцевий люд, і туристи з багатьох регіонів України та 
з-за кордону, мери міст-побратимів Міжгір’я із Польщі та Італії ста-
ли свідками різноманітної програми. Голова Міжгірської райдерж-
адміністрації василь Юрик, голова районної ради василь Щур, 
Міжгірський селищний голова віталій Цімбота подякували вівча-
рям за їхню важку, проте дуже потрібну працю. вони нагородили 
багатьох вівчарів відзнаками обласної та районної держадміністра-
цій, райради. вівчарська ватра дала символічний старт початку по-
лонинського літа. відбулися конкурси із приготування сиру і вурди. 
Учасники  мали змогу побачити доїння овець, брали участь у спор-
тивних змаганнях. весь день звучали автентичні народні мелодії — 
коломийки. Гості купували вироби народних умільців верховини.

Мультики просто неба 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. У вінниці проходить кіномистецька акція «Кіно під від-
критим небом». Протягом червня  щопонеділка та щочетверга відбу-
ваються покази стрічок о 18:30 на  Європейській площі у центрі міс-
та. Цим заходом комунальний заклад «Центр кіномистецтва та куль-
тури «Кіно-Поділля» спільно з літературно-мистецьким об’єднанням 
«Імпреза» та незалежним театром продовжують благодійну акцію 
на підтримку маленького вінничанина Дениса Матійчука, який по-
требує допомоги. Організатори запрошують татусів і матусь, бабусь 
і дідусів, старших братиків і сестричок приводити ввечері на площу 
малят для перегляду анімації українського кіновиробництва. Діти бе-
руть участь у цікавих пізнавально-розважальних програмах, долуча-
ються до благодійної фотосесії «Янгол, який рятує життя».

ФОТОФАКТ

Бронзовий горельєф «Наталка 
Полтавка» повернувся на своє місце 
назавжди
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У харківському дитсадку цілий рік долучають дітей до спорту, а за теплої погоди — 
обов’язково на свіжому повітрі
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