
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

субота, 6 ЛИПня 2019 РОКУ  №126 (6489)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 5 липня 2019 року
USD 2587.0835 EUR 2920.2999 RUB 4.0805 / AU 366136.99 AG 3960.82 PT 215504.06 PD 402808.90

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Коли влада в дуже 

доступній дистанції, коли 
вона звітує перед своїми 

громадянами, а платники 
податків, які поповнюють 

місцеві бюджети, 
точно розуміють, на що 
використано кошти, — 
починається розвиток». 

Економіка зростає  
14 кварталів поспіль 

РЕЗУЛЬТАТ. На тлі поліпшення макроекономічних показни-
ків це створює сприятливі умови для залучення інвестицій. «Не 
можна досягти реальних результатів без бажання змінюватися. 
З 2014 року ми не просто рухаємося шляхом реформ, ми сис-
темно змінюємо країну. Уряду вдалося знизити показник ухи-
лення від сплати податків, а середньострокове планування дає 
змогу вести зважену фіскальну, бюджетну та боргову політи-
ку. Україна — стабільний, безпечний і передбачуваний ринок, 
який розвивається і в який слід вкладати кошти. Ми робимо 
все, щоб забезпечити рівні права для всіх гравців ринку. Укра-
їна — це успішна Європа, це перемога демократії, європей-
ських цінностей та ідеалів», — цитує міністра фінансів Окса-
ну Маркарову пресслужба міністерства. Водночас, за словами 
міністра, незважаючи на швидкі темпи впровадження реформ, 
їхні результати ще не такі помітні. Більш глибокого та комплек-
сного підходу потребують три напрями — верховенство права, 
розвиток інфраструктури, підвищення продуктивності. 

20%
Саме на стільки за останні роки 

зменшився державний борг  
відносно ВВП 

ОБЕРЕЖНО НА ВОДІ! Через недотримання правил поведінки  
під час купання тільки з 1 по 4 липня цього року загинули  
22 українці

Небезпечне літо

Віцепрем’єр-міністр про децентралізацію як 
повномасштабне будівництво нової системи управління 
в державі

5 7
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

На Херсонщину  гостей 
закликають відродженими 
рецептами старовинних 
страв та чумацькими  
традиціями 

ТУРИЗМ

Видатний український художник-
авангардист Олександр Дубовик: «Моя 
ідея «білого букета» — це такий самий 
переворот, як світогляд Коперника з 
його проєкцією у Відродження»
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Оновлення митниці на старті  
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд призначив Максима Нефьодова головним у боротьбі з 
контрабандою та схвалив його підходи до роботи на цій посаді      

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідання уряду 
Прем’єр-міністр Володимир 

Гройсман почав із хронічної до-
рожньої проблеми. Він нагадав, 

що з 2017 року триває відновлен-
ня автошляхів між обласними 
центрами і нині вже наведено лад 
(відремонтовано й побудовано) 
майже на семи тисячах кіломе-
трів дорожнього полотна. «Збіль-
шуємо фінансування цих робіт рік 

у рік. Але є ще дороги між рай-
центрами — місцевого значення, 
які протягом десятиріч взагалі не 
ремонтували, тому вони перебу-
вають у жахливому стані. Їх ли-
ше латають, та це не допомагає. 
Тож вирішено створити програ-

му відновлення Т-доріг, яка за-
працює з наступного будівельного 
сезону, зокрема з використанням 
технологій цементобетонного по-
криття, яке виробляють в Україні. 
Райцентри також з’єднають якіс-
ні шляхи», — наголосив Прем’єр.

Стратегію відновлення тери-
торіальних автомобільних доріг, 
яких майже половина серед до-
ріг державного значення, пред-
ставив керівник Держав-
ного агентства автомобіль-
них доріг Славомір Новак. 2
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документи

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

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

 Токмацький районний суд Запорізької області викликає 
обвинуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 
р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., смт 
Старобешеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засі-
дання для здійснення спеціального судового проваджен-
ня у кримінальному провадженні № 2201705010000000224 
від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинуваченням 
Михайлова М.П. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 24.07.2019 року о 14-00 годині в залі судового засідан-
ня за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайлова М. П. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за його від-
сутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 13 годині 00 
хвилин 22 липня 2019 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвинувачено-
го Шукальського Валентина Володимировича, 09 січня 1980 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002606, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42017050000000114 
(номер справи 1-кп/243/167/2019) за обвинуваченням Немиткіна Дениса Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає об-
винуваченого Немиткіна Дениса Олександровича, який зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 22 липня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на ньо-
го грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійсни-
ти спеціальне судове провадження.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова 
(колегія суддів у складі головуючого судді Радченка В. Є. 
суддів Юрків О. Р., Волоско І. Р.) знаходиться спеціальне су-
дове провадження про обвинувачення Лоцмана Андрія Бо-
рисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 10 лип-
ня 2019 року о 14 годині 30 хвилин. Попереджаємо Лоцма-
на Андрія Борисовича, 02.07.1986 року народження, зареє-
строваного за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського, 50/3, 
кв. 12, що у випадку Вашої неявки в судове засідання на ви-
щевказане число справу буде розглянуто у Вашій відсутності 
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Радченко В. Є.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового 
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Мука-
чівський міськрайонний суд Закарпатської області викликає у су-
дове засідання, яке проводиться у виді спеціального судового 
провадження, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 
року народження, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, 
вул Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за ч. 1 
ст. 109 (в редакції Закону № 767-VІІ від 23.02.2014), ч. 2 ст. 110 (в 
редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 2 ст. 110 (в редакції 
Закону № 1183-VII від 08.04.2014), ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону 
№ 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв. 18 липня 2019 
року, в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за адре-
сою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13/25.

Суддя І. І. Котубей

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000106 
(номер справи 1-кп/243/75/2019) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кузнецов Р. В. викликає об-
винуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 19 липня 2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі судового засідан-
ня № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на ньо-
го грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійсни-
ти спеціальне судове провадження.

Представництво фірми «УАБ «ПАРОК» 

(податковий номер: 26195739), яке знаходиться за адресою: м. Київ, 

проспект П. Тичини, 20, повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва 

про реєстрацію, виданого Міністерством економіки України 

06 березня 2008 року, реєстраційний номер ПІ - 2966, 

вважати свідоцтво недійсним.

 Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 
р. н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фактичного проживання: м. До-
нецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21), та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р. н. (зареєстроване місце 
проживання:   м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 
47) у підготовче судове засідання для здійснення спеціального судового провадження у кримінальному проваджен-
ні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та Павленко К. О. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.07.2019 р. о 
10-00 год. в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримінальне провадження буде здійснюватися за їх відсутності. 
Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді: Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Втрачений диплом магістра 

М15№ 006072, виданий 
Національним юридичним 

університетом імені Ярослава 
Мудрого на ім’я Ступака 

Іллі Ігоровича, 
вважати недійсним.

 В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охре-
менка Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійсню-
ється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем Олексійо-
вич.  Судове засідання відбудеться 02.08.2019 року о 15-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64. 

Суддя Богомолова  Л. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калуського 
району Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 30.07.2019 р. о 09 год. 30 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального 
провадження про обвинувачення Галецького Федора Олександровича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з роз-
глядом кримінального провадження за обвинуваченням Іоргова Мико-
ли Васильовича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258 ч. З КК України, викликає 
обвинуваченого Іоргова Миколу Васильовича. Судове засідання відбу-
деться 18 липня 2019 року о 09.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська, 
172, каб. № 27. Явка обвинуваченого є обов’язковою.

Суддя Г. В. Подіновська

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

мінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олек-
сандрівни 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 кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого Якім-
чука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з 
розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, роз-
гляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 09 липня  2019 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про 
причини неявки інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметь-
ся за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загаль-
нодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра 
Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України та Павленко Олени Геннадіїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Павлен-
ко Олена Геннадіївна, 13.02.1971 року народження, яке відбудеться 11 
липня 2019 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 6, під голову-
ванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження за обвинуваченням Онищенка Олександра 
Романовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,  
ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3  
ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України та Павленко Олени Геннадіїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2  
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Онищен-
ко Олександр Романович, 31.03.1969 року народження, яке відбудеться 
11 липня 2019 року о 10-00 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 6, під голо-
вуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Сертифікат відповідності 

серія КС №16411043016 від 16.09.2011 

та Сертифікат відповідності №00002053 

від 18.03.2011, видані Інспекцією ДАБК 

у Київській області замовнику об’єкта ТОВ «Аверс-Сіті» 

(код ЄДРПОУ 33939099), 

вважати недійсними у зв’язку з їх втратою.

Тернопільський апеляційний суд викликає обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.109 КК України Фука Євгенія Михайло-
вича, 25.01.1984 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Лесі Українки, 29, кв. 36, у судове засідання, яке відбудеться 17 липня 2019 року 
о 10 год.00 хв. в залі судових засідань Тернопільського апеляційного суду за адре-
сою: м.Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14-а (очікувати на 1-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є. М. у судове засідання, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя І. Є. Лекан

Адміністративною колегією Миколаївського обласного територіально-
го відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпоряджен-
ня: від 16.04.2019 № 11-р відносно ФОП Полторак Ю. О. (ідентифікаційний код 
3054022001) та ФОП Румянцевої Н. В. (ідентифікаційний код 2689001969); від 
17.04.2019 № 12-р відносно ДМП Інженерно-технологічний центр «Микола-
ївбуд» (ідентифікаційний код 13850438); від 17.04.2019 № 13-р відносно ТОВ 
«Нікпромбуд» (ідентифікаційний код 39838481); від 18.04.2019 № 14-р відносно 
ТОВ «СПІК МК» (ідентифікаційний код 41161234). Повні тексти розпоряджень 
розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а са-
ме: суб-сайті Миколаївського обласного територіального відділення Антимоно-
польного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 червня 2019 р. № 547 
Київ

Про внесення змін до Правил надання  
та отримання телекомунікаційних послуг

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, за-

тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2019 р. № 547

ЗМІНИ,  
що вносяться до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
1. Пункт 3 доповнити терміном такого змісту:
«конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобіль-

ного) зв’язку (далі — конвергенція мереж) — спільне використання операто-
рами, провайдерами телекомунікацій елементів інфраструктури та ресурсів те-

лекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку для на-
дання телекомунікаційних послуг споживачам;».

2. Пункт 38 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
«12) конвергенцію мереж відповідно до законодавства.».
3. Абзац перший пункту 110 після слова «мережі» доповнити словами «з 

використанням технології проводового та/або безпроводового доступу та/або 
конвергенції мереж».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 червня 2019 р. № 548 
Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 травня 2012 р. № 382
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України 

від 17 травня 2012 р. № 382 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН що-
до Еритреї» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 37, ст. 1378).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 червня 2019 р. № 551 
Київ

Про внесення зміни до пункту 8  
Положення про порядок видачі  
посвідчень і нагрудних знаків  

ветеранів війни
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 8 Положення про порядок видачі посвідчень і на-

грудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагруд-
них знаків ветеранів війни» (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2018 р., № 68, ст. 2294), виклавши останнє речен-
ня в такій редакції: «Записи у посвідченні завіряються підписом керівника орга-
ну, який видав посвідчення, або уповноваженою ним посадовою особою і скрі-
плюються печаткою.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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На Петрову ніч — до Львова
ФЕСТИВАЛЬ. Наступними вихідними місто Лева організує 
близько 100 нічних екскурсій і перформансів

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

У місті Лева готуються до 
фестивалю «Ніч у Льво-

ві-2019», який триватиме з 
12 до 14 липня й запропонує 
близько 100 нічних екскур-
сій і перформансів. Про це по-
відомила пресслужба Львів-
ської міськради.

«Майже 100 нічних екс-
курсій, театралізованих 
дійств, мистецьких перфор-
мансів у музеях, театрах і 
галереях відбуватимуть-
ся до пізньої ночі. 12 лип-
ня всіх охочих запрошують 
на нічну феєричну екскур-
сію до Музею народної архі-
тектури та побуту імені Кли-
ментія Шептицького «За-
бави на Петра». Тут можна 
буде ознайомитись та пере-
йнятись атмосферою петрів-
ських звичаїв і обрядів», — 
ідеться в повідомленні.

Так, у Церкві святого Ми-
хаїла, у пам’ятці народної 
архітектури ХІХ століття, 
розказуватимуть про апос-
толів Петра і Павла та про 
особливості Петрівського по-
сту. Вузькими стежинами 
гаю можна буде пройти до 
хати музиканта й під супро-
від давніх інструментів по-
співати жартівливих пісень 
— петрівочок. Дівчата змо-
жуть завітати на прочухри-
ни — веселі посиденьки не 
без користі. Хлопців орга-
нізатори планують ознайо-
мити з давнім ремеслом — 
бондарством. Їм розповіда-
тимуть про легенди й звичаї, 
пов’язані з ним.

Усі охочі також матимуть 
нагоду виготовити масло 

давнім способом та посмаку-
вати ним, потрапити на озе-
ро, сповнене чарами святко-
вої ночі, та її романтичну фо-
тозону. Учасники нічної екс-
курсії візьмуть участь у пе-
труванні — колоритній заба-
ві з музиками, автентични-
ми танцями, обрядовим час-
туванням.

Розпочинатимуться 2-го-
динні нічні мандрівки Музе-
єм народної архітектури та 
побуту з 20:00 до 22:00 кожні 
45 хвилин. Квитки за 100 гри-
вень можна придбати лише 
заздалегідь онлайн.

У Національному музеї 
ввечері 12 липня відбудуть-
ся лекція та майстер-клас 
«Моне, Мане і карімати», де 
можна буде послухати й по-

говорити про імпресіонізм, 
феномен його популярності 
та вплив на українських ху-
дожників, а потім — створи-
ти власну живописну роботу 
на вільну тему або ж попра-
цювати з глиною. Участь ко-
штує 150 гривень.

«Цього року гостей фести-
валю очікує чимало цікавих  

та ексклюзивних екскур-
сій. До прикладу, у всіх охо-
чих буде унікальна нагода 
відвідати хори Собору свято-
го Юра. Варто зазначити, що 
такий формат пропонуємо 
відвідувачам уперше», — за-
значила організаторка «Но-
чі у Львові-2019» Марта Іва-
нишин.

На Херсонщині 
вирощують 
різнокольорові кавуни

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКЗОТИКА. Незвичні кавуни вирощують на Херсонщині. 
Тамтешня фермерка Ірина Євтух сподівається, що невдовзі ві-
тчизняна екзотика замінить на полицях українських супермар-
кетів іноземні екзотичні ягоди. Усього жінка вирощує 40 сор-
тів кавунів на 18 гектарах власного баштану. Усі вони різно-
кольорові як ззовні, так і всередині. Наприклад, є ззовні зеле-
ні, всередині жовті, жовті ззовні — червоні всередині, повністю 
жовті. Є навіть зелені в цяточку та з чорною шкіркою. Деякі за 
формою та кольором нагадують дині, але мають смак кавунів. 
У кожного сорту він свій: солодші, ніж звичайні «смугастики», 
або з екзотичним присмаком.  

Родина Євтухів вирощує кавуни чверть століття. Не лише на 
продаж, а й для науки, адже батьки фермерки  — професійні 
селекціонери. І вона, і її брат успадкували любов до експери-
ментів. Брат виводить нові сорти, Ірина випробовує на власно-
му полі. Експериментують не лише з кавунами, а й з томатами, 
що мають незвичні форму та смак. 

Олександр Синюк, голова підприємства «Земля Таврії» за-
значає, що на цьому баштані вирощують кавуни як вітчизняної, 
так і закордонної селекції. Натомість українська ягода не гірша 
від закордонної, а селекціонери працюють над тим, аби зроби-
ти її смак більш унікальним. Насправді в Європі кольорові каву-
ни давно популярні, а українські споживачі лише починають зна-
йомитися з ними. Втім такі кавуни вже мають свого покупця. Хоч 
і коштують вони вдвічі дорожче за традиційні, розкуповують їх 
просто з поля. 

Фільм про сім чудес Мілового
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

З ЛЮБОВ’Ю ДО РІДНОГО КРАЮ. Підби-
ли підсумки обласного конкурсу «Мій рідний 
край — Луганщина». У матеріалах відеоек-
скурсій на щорічний обласний конкурс учас-
ники представляли пам’ятки історії, приро-
ди та культури, красу природи, особливос-
ті регіонів Луганської області. Поважне жу-
рі особливо відзначило відеоекскурсію «Сім 
чудес Мілового» від групи вихованців істо-
рико-краєзнавчого гуртка «Пошук» Мілов-

ської загальноосвітньої школи. Юні ман-
дрівники зуміли творчо використати й істо-
ричну довідку про рідне селище, і визначи-
ти найпопулярніші для туристів місця свого 
населеного пункту.

Загалом відеофільмів на конкурс від 
юних представників міст, районів та 
об’єднаних територіальних громад облас-
ті надійшло 16. Особливо складно для жу-
рі було визначити найкращі серед 70 виро-
бів народної творчості, які подали на кон-
курс. Але всі учасники отримали заслуже-
ні нагороди. Екзотичні кавуни жовтого кольору мають великий попит

У Маріуполі працює музей правоохоронців
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

РАРИТЕТИ. Гарний подару-
нок до Дня Національної поліції 
отримали правоохоронці Доне-
цької області та мешканці Марі-
уполя — тут відкрили музей, де 
зібрано раритетні речі, які роз-
повідають про  роботу місцевих 
співробітників органів внутріш-
ніх справ. «Ідея створення тако-
го музею виникла закономірно, 

оскільки ми розуміємо, що в умо-
вах інформаційної та гібридної 
воєн потрібно створювати інфор-
маційні майданчики, які б відо-
бражали нашу самоідентичність 
та історію, зокрема історію укра-
їнської міліції та поліції», — зазна-
чив під час відкриття начальник 
головного управління Національ-
ної поліції України в Донецькій 
області Микола Семенишин. 

У закладі понад 3,5 тисячі різ-
номанітних експонатів, які енту-

зіасти збирали протягом ро-
ку: від зброї та форми всіх ча-
сів до ретро-мотоциклів та ав-
томобілів, деякі з яких досі на 
ходу. Багато унікальних пред-
метів передали до музею вете-
рани внутрішніх справ. Гордіс-
тю експозиції став український 
прапор з підписами захисни-
ків України, який свого часу був 
на позиції бійців у Широкиному. 
Поряд тут зберігається і прапор 
міліції Донецька: за словами ке-

рівника робочої групи зі ство-
рення музею Миколи Побойно-
го, це знамено та арсенал зброї 
вивезли з окупованої терито-
рії під час спеціальної операції 
і передали закладу місцеві опе-
ративники. 

Також у музеї створили 
Алею полеглих для вшануван-
ня пам’яті про правоохоронців, 
які загинули за незалежність 
України та за безпеку співвіт-
чизників.   

Під час фестивалю можна 
буде піднятися на хори 
Собору святого Юра
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Журі важко було обрати 
найкращіх серед творчих виробів 
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А в Музеї народної архітектури і побуту вночі долучитися 
до обрядових дійств
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