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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Постанова  
Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку 
утворення та діяльності 
пошукових груп»

Як підготувалися до нового навчального 
року на Полтавщині та чим він буде 
особливим, «Урядовому  кур’єру» 
розповідає директор департаменту освіти  
і науки Полтавської ОДА Олена Харченко

АктуАЛЬнА темА  

США активізують 
дипломатичні зусилля  

ПАРТНЕРСТВО. Президент 
Володимир Зеленський зустрів-
ся з радником президента США 
з національної безпеки Джо-
ном Болтоном, який перебуває 
в Україні із дводенним візитом. 
Зустріч було присвячено обго-
воренню першочергових захо-
дів для зміцнення стратегічно-
го партнерства між Україною та 
Сполученими Штатами, зокрема 
підготовці двосторонніх перего-
ворів на рівні глав держав.

Обговорено й можливості по-
глиблення українсько-американ-

ської співпраці в секторах безпе-
ки та оборони, енергетичної без-
пеки, а також у питаннях рефор-
мування Збройних сил України 
та вітчизняної оборонної промис-
ловості.

Володимир Зеленський подя-
кував американській стороні за 
потужну підтримку суверенітету 
й територіальної цілісності Укра-
їни, послідовну офіційну політи-
ку щодо Криму та зусилля, спря-
мовані на досягнення прогресу в 
мирному врегулюванні на Дон-
басі. Глава держави висловив 

сподівання, що США зможуть 
більше долучатися до перего-
ворного процесу стосовно Дон-
басу, повідомляє Офіс Прези-
дента. Він зазначив, що Украї-
на схвалила б долучення Сполу-
чених Штатів до нормандського 
формату.

Володимир Зеленський від-
значив важливість консолідова-
ної позиції США й інших парт-
нерів України для забезпечен-
ня звільнення українських моря-
ків та інших незаконно утримува-
них наших співгромадян у тюр-

мах і таборах сусідньої держави-
агресора.

Того самого дня Джон Болтон 
заявив, що США готові розгля-
нути можливість участі в перего-
ворах між Президентом Володи-
миром Зеленським і президен-
том РФ, повідомляє УНІАН з по-
силанням на Радіо Свобода. Бі-
лий дім занепокоєний діяльністю 
Росії в Чорному морі та її військо-
вою активністю в анексованому 
Криму. Тому в США очікують на 
продовження і розширення вій-
ськової співпраці з Україною. 

Заступник директора  
Інституту соціології НАН України  
Євген Головаха: 
«Росія насилає  
на нас спочатку 
полки смертні,  
а потім безсмертні»
За гуглівською бібліометрикою української науки, Євген 

Головаха — найцитованіший український вчений у галу-
зі суспільних наук. Та й без цього показника він найавтори-
тетніший публічний філософ і тонкий знавець настроїв сус-
пільства.

— Ви переосмислювали все, що відбувається? У мене та-
ке відчуття після двох виборів, що ми свого народу зовсім 
не знали. Завершилося формування нації? А може, в цьому 
котлі ще щось вариться, і тоді кого ми на виході отримаємо? 
Чи програла національно-патріотична парадигма?

— Ні, становлення політичної нації лише на самому почат-
ку, ми зробили перший крок. У сучасному світі успішні на-
самперед політичні нації. В останнє десятиріччя посилила-
ся етнічна складова через страх втрати етнічної особливос-
ті навіть у розвинених країнах Заходу. Втім, домінантою слу-
гує становлення політичної нації. І політичні нації можуть бу-
ти успішними, стабільними. Тому що етнічні нації — це все-
таки минуле людства. Етнічні нації формувалися в період ак-
тивного етногенезу. Активний етногенез уже закінчився. Як-
що говорити про людство загалом, то етноси сформувалися. 
А нації переформовуються саме нині. Триває загальносвіто-
вий процес, він дуже глибинний і викликає відторгнення в ба-
гатьох людей через загрозу для розмивання етнічності. По-
гляньте: багато європейських країн проголосували за етно-
популістів.

— Тобто треба прийняти, що нація — українські 
етнічні євреї, українські росіяни, українські болгари. 
Українець — не обов’язково носій української крові? 3

ЦитАтА днЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:

ЦиФРА днЯ

1,77 млрд грн
залучило до державного бюджету 

міністерство фінансів на плановому 
аукціоні з розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики

«Уперше в українській 
історії склалась унікальна 

ситуація, коли  
в суспільстві є консенсус 

щодо євроатлантичного 
вибору України».

Щоденний  
День пам’яті

дАтА. Пошанування захисників, які загинули в боротьбі  
за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 
відтепер відбуватиметься на державному рівні 29 серпня

4

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції про величезну роль ЗмІ  
в популяризації курсу на вступ до нАто Ф
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Тільки за офіційними даними, жертвами підлої жорстокості росіян під Іловайськом стала понад 1000 захисників України 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів: GL22N011183- GL22N011187
Короткий опис активів 
(майна) в лотах

Нежитлова нерухомість за адресами: 1. м. Київ, вул. Єреванська, буд. 14-16/7, вул. Пітерська, буд. 14-16/7 та основні засоби 
838 шт; 2. м. Київ, вул. Прилужна, буд. 4/15, вул. Чорнобильська, буд. 4/15 та основні засоби 2521 шт; 3. м. Київ, вул.Тара-
сівська, буд. 38 та основні засоби 2449 шт.; 4. м. Київ, вул. Бойчука М., буд. 3 та основні засоби 1242 шт.; 
5. м. Київ, бул. Дарницький, буд. 8-В, прим. 168 та основні засоби 3756 шт.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 19.09.2019
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 лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/44208-asset-sell-id-213646

 Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни повідомляє: Рішенням адміністративної колегії територіального відділення від 
19.06.2019 №13-рш оштрафовано товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЬ-
ФСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39582451) на 34000,00 (тридцять чо-
тири тисячі) гривень за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Запорізькому 
обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимо-
гу голови територіального відділення у встановлений ним строк. 

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
http://www.amc.gov.ua (веб-сайті територіального відділення у розділі «Рішення та ре-
комендації»).

Розшукуються спадкоємці Аллахвердова Дмитра Ігоровича, який помер 
05 лютого  2014 року, в зв’язку з оформленням його спадщини. Звертати-
ся із заявами про прийняття спадщини до 6-ї ХМДНК за адресою: м. Харків,  
пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під., 4 пов. 

Втрачені посвідчення стернового-моториста №0067/2018 
від 16 березня 2018 року та вкладний талон до нього 

на ім’я Авершина Дмитра Анатолійовича
вважати недійсними.

Вважати недійсним судновий білет,  
бортовий реєстраційний номер ДНІ-3031К, судно Прогрес-4 

на ім’я Янковський Вадим Петрович 
в зв’язку з втратою.

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРЕІЗ» (код ЄДРПОУ 34389307, місцезнаходження: 

61045, Харківська область, місто Харків, вулиця Семена 

Кузнеця, будинок 62) ліквідується за рішенням учасни-

ка. Ліквідатор: Бондаренко Василь Анатолійович, адре-

са: 61031, місто Харків, вулиця Портова, будинок 10/27. 

Претензії кредиторів приймаються до 26.10.2019 року 

на адресу Товариства.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луган-

ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться кримінальне 
провадження, внесене до ЄРДР за № 22018130000000197 від 21.05.2018 ро-
ку за обвинуваченням Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. ухвалив здійснення спеціального судового про-
вадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинуваченого Шматова Олександра Миколайовича, 11.03.1967 р.н., 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Попасна, пров. Лікарня-
ний, буд. 3, адреса останнього відомого місця проживання: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, буд. 21, кв. 29, у відкрите судове засідання, яке від-
будеться 09.09.2019 року о 14:15 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає захо-
дів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Вале-
рійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд 
Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 10 вересня 2019 року о 13 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас 
О.В., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

У зв’язку зі смертю Бєляєва Ігоря Миколайовича, 06 

квітня 1958 р.н., померлого 03 жовтня 2018 року, при-

ватним нотаріусом Харківського міського нотаріального 

округу Харківської області Чепурною Дар’єю Вікторівною 

відкрито спадкову справу №10/2019. Можливі спадкоємці 

можуть звернутися до нотаріуса Чепурної Д. В. протягом 

30 днів з дня публікації оголошення за адресою: м. Хар-

ків, вул. Біблика, 57.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка 
Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 12 вересня 2019 року о 14 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас 
О.В., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 766 
Київ

Про внесення змін до пункту 4 постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 11 листопада 2015 р. № 988
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє: 
1. Внести до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопа-

да 2015 р. № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної полі-
ції» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3281; 2017 р., № 8, ст. 239) змі-
ни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 серпня 2019 р. № 766
ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 
2015 р. № 988

1. Абзац четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам 

Голови здійснюється з дозволу Міністра внутрішніх справ;».
2. Абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:
«Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється 

з дозволу Міністра внутрішніх справ;».
3. Підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) надавати поліцейським один раз на рік:
матеріальну допомогу для оздоровлення, розмір якої повинен бути не менше їх 

посадового окладу та не більше місячного грошового забезпечення;
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, розмір якої 

не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення.
Виплата матеріальної допомоги для оздоровлення та для вирішення соціально-

побутових питань Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється 
з дозволу Міністра внутрішніх справ.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 803 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  
на учасників ринку електричної енергії  
для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників рин-

ку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у проце-
сі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 49, ст. 1658), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 червня 2019 р. № 512, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 803

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників 

ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі  функціонування ринку електричної енергії

1. У пункті 5:
1) в абзаці другому слова «, операторам систем розподілу електричної енергії, 

оператору системи передачі електричної енергії» виключити;
2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«продаж електричної енергії гарантованим покупцем операторам систем роз-

поділу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за гра-
ничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростан-

ціях, в обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенса-
ції технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електрич-
ними мережами;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами 
п’ятим — восьмим;

3) в абзаці шостому слова «доступності електричної енергії для побутових спо-
живачів» замінити словами «загальносуспільних інтересів у процесі функціону-
вання ринку електричної енергії»;

4) абзац сьомий після слів «регулювання «острів Бурштинської ТЕС» доповнити 
словами «з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енер-
гії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування рин-
ку електричної енергії»;

5) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«спрямування гарантованим покупцем різниці між доходами та витратами, що 

виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, визначених цим Положен-
ням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на вико-
нання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом 
та за аукціонною ціною.».

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на 

електричну енергію, виробленої відповідним виробником у квітні — травні 2019 
р., та включає з 1 липня 2019 р. акцизний податок на вартість реалізованої елек-
тричної енергії.».

3. У пункті 7:
1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«7. Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює про-

даж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як 
різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для по-
бутових споживачів і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на по-
слуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальника універсальних 
послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВт·год. Фіксована ціна на електричну 
енергію для побутових споживачів (далі — фіксована ціна) встановлюється Кабі-
нетом Міністрів України.

До прийняття рішення щодо встановлення фіксованої ціни така ціна засто-
совується на рівні тарифів на електричну енергію для побутових споживачів (з 
урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу), які діяли станом на 
30 червня 2019 року. Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуван-
ням фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами 
у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) в абзаці другому слова «МВт·г» замінити словами «МВт·год».
4. У пункті 8:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) здійснювати продаж гарантованому покупцю на електронних аукціонах в 

установленому законодавством порядку всього обсягу електричної енергії, виро-
бленої на атомних електростанціях (крім обсягу електричної енергії, який відпо-
відно до законодавства підлягає обов’язковому продажу на ринку «на добу напе-
ред»), та 35 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідрое-
лектростанціях;»;

2) підпункт 2 виключити;
3) у підпункті 3 слова «постачальниками універсальних послуг,» і «, операто-

рами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі елек-
тричної енергії» виключити;

4) у підпункті 4 слова «, операторами систем розподілу електричної енергії та 
оператором системи передачі електричної енергії» виключити.

5. У пункті 12:
1) у підпункті 1 слова і цифри «на електронних аукціонах в обсягах не менш 

як 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат» замінити 
словами і цифрами «у гарантованого покупця на рівні 80 відсотків обсягів, необ-
хідних для компенсації технологічних витрат»;

2) підпункт 2 виключити;
3) у підпункті 3:
слова «на електронних аукціонах» замінити словами «у гарантованого покуп-

ця»;
слова «з виробниками електричної енергії» виключити;
4) у підпункті 4 слова «виробниками електричної енергії» замінити словами «га-

рантованим покупцем».
6. У пункті 14:
1) доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:
«31) здійснювати продаж електричної енергії оператору системи передачі та 

операторам систем розподілу в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають 
80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електрич-
ної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами, з подальшим кори-
гуванням на фактичні дані щодо обсягів технологічних витрат;»;

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних по-

слуг в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають обсягам, необхідним для 
постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані 
щодо обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами;»;

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах рин-

ку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються операто-
ру системи передачі, операторам систем розподілу та постачальникам універсаль-

них послуг. При цьому заявка на участь у продажу електричної енергії на органі-
зованих сегментах ринку подається за ціною, яка не перевищує ціну купівлі елек-
тричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціаль-
них обов’язків в установленому законодавством порядку у виробників електрич-
ної енергії;»;

4) у підпункті 8 слова «доступності електричної енергії для побутових спожива-
чів» замінити словами «виконання спеціальних обов’язків»;

5) доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:
«9) спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час ви-

конання ним спеціальних обов’язків, визначених цим Положенням, на забезпечен-
ня покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних 
обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною 
ціною.».

7. У пункті 15:
1) підпункт 1 після слів «продану ним» доповнити словами «оператору системи 

передачі, операторам систем розподілу та»;
2) підпункт 2 після слів «які продаються» доповнити словами «оператору систе-

ми передачі, операторам систем розподілу та»;
3) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:
«3) купувати електричну енергію за двосторонніми договорами на території об-

ласті регулювання «острів Бурштинської ТЕС».».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 серпня 2019 р. № 791 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 

 від 22 листопада 2017 р. № 1054
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 1054 

«Про затвердження Порядку розпорядження майном публічного акціонерного то-
вариства «Українська залізниця» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 155, 
№ 29, ст. 1018, № 88, ст. 2927) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 791

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2017 р. № 1054
1. У постанові Кабінету Міністрів України:
1) у назві постанови слово «публічного» виключити;
2) у вступній частині постанови слова «Закону України «Про особливості утво-

рення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального ко-
ристування» замінити словами «Закону України «Про особливості утворення акці-
онерного товариства залізничного транспорту загального користування»;

3) у постановляючій частині постанови слово «публічного» виключити.
2. У Порядку розпорядження майном публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця», затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку слово «публічного» виключити;
2) доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:
«11. Кошти, отримані товариством від операцій з майном, спрямовуються ви-

ключно на провадження статутної діяльності товариства відповідно до затвердже-
ного в установленому порядку фінансового плану.»;

3) у пункті 10 слово «публічного» виключити;
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Перед прийняттям рішення про списання майна товариства таке майно 

пропонується до продажу відповідно до пункту 13 цього Порядку, крім випадків, 
передбачених абзацами другим та четвертим цього пункту.

У разі списання верхньої будови колії, рухомого складу та малоцінних необо-
ротних матеріальних активів за умови подальшого використання основних засобів 
та запасів, отриманих внаслідок списання майна, у господарській діяльності това-
риства (про що зазначається у рішенні відповідного органу управління про списан-
ня) таке майно не пропонується до продажу.

Після списання майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, до акта спи-
сання надаються первинні документи, що засвідчують оприбуткування отриманих 
під час списання запасів, їх складський та бухгалтерський облік.

У разі списання малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріаль-
них активів, які визнані морально застарілими, фізично зношеними, непридатними 
для подальшого використання у господарській діяльності товариства (про що за-
значається у рішенні відповідного органу управління товариством про списання), 
таке майно не пропонується до продажу.»;

5) у тексті Порядку слова «Закону України «Про особливості утворення публіч-
ного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 
замінити словами «Закону України «Про особливості утворення акціонерного то-
вариства залізничного транспорту загального користування».
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оголошення

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

повідомляє про проведення відкритих торгів 
у формі голландського аукціону (надалі за текстом аукціону)

з продажу належного йому на праві приватної власності майна (активів)

Лот № 1: Основні засоби 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, 
кв. м

1 2 3 4
Нерухоме майно:

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого  
майна: 1595924074217

Об’єкт нерухомого майна:
Комплекс нежитлових будівель

Адреса:
Чернігівська область, Ічнянський район,  
м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок, 139

Об’єкт нерухомого майна розташований на зе-
мельній ділянці, яка перебуває у користуванні,
кадастровий номер: 7421710100:01:007:0776, 
площа 4,3317 га, цільове призначення: 03.10 
Для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 
Наявність комунікацій: Комплекс нежитлових 

будівель підключений до мереж водопостачан-
ня, газопостачання, електропостачання,  

а під’їзний шлях асфальтований  
склад Комплексу нежитлових будівель:

1. Контора А – 2 414,8
2. Реммайстерня № 1 Б – 1 1 464,3
3. Реммайстерня № 2 В – 1 1 231,3
4. Електрифікована садиба Г – 1 22,5
5. Склад запчастин Д – 1 190,5
6. Лінійно-монтажна дільниця (ЛМД),  

клас тваринництва
З – 1 147,7

7. Будівля обмінного пункту К – 1 207,3
8. Будівля насосної артскважини Л – 1 5,3
9. Будівля котельні М – 1 120,1
10. Господарський сарай Н – 1 44,1
11. Туалет Т 10,5
12. Прохідна С – 1 60,4
13. Прачечна, баня П – 1 189,6
14. Магазин Р – 1 71,0
15. Погріб Пг 29,7
16. Вбиральня Х 10,5
17. Водонапірна башня ВБ
18. Площадка доріжка у двір 1
19. Площадка для стоянки автомашин 2
20. Площадка 3
21. Площадка 4
22. Залізобетонна огорожа №1.2

Всього  4 219,6

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру

кіль –   
кість

1 2 3 4
 Машини та обладнання в майстерні № 1:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
23.  Станок заточний Р 3 шт. 1
24. Станок токарний Ф 1624 М шт. 1
25. Станок токарний 1А – 62 шт. 1
26. Станок токарний ДИП – 300 шт. 1
27. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
28. Стенд регулювання паливної апаратури шт. 1
29. Верстаки слюсарні  шт. 3
30. Станок заточний Р 5 шт. 2
31. Стіл зварювальника ОКС – 1650 шт. 1
32. Прес гідравлічний ОКС – 1671 шт. 1
33. 2111 – 55 Станок вертикально-свердлильний шт. 1
34. Передвижний компресор ТСВ – 06 – 12 шт. 1
35. Верстак слюсарний шт. 1
36. Стенд гідроапаратури КИ – 4815А шт. 1
37. Кран балка вантажопідйомністю 2,2 тонни шт. 1
38. Щит електричний ШРН 73305 шт. 15
39. Консольна кран балка вантажопідйомністю 0,5 

тонни № 4
шт. 1

40. Стіл слюсарний шт. 3
41. Стіл слюсарний шт. 2
42. Подрібнювач шт. 1
43. Автомат розлиття газованої води шт. 1

Разом шт. 41

Машини та обладнання в майстерні № 2:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139 

44. Стенд для обкатки двигунів шт. 1
45. Кран балка без тельфера шт. 1
46. Станок для розточування блоків 2118 А шт. 1
47. 6Р – 85 Станок для хонінгування блоків шт. 1
48. Станок для розточування колінчастих валів  

3А – 227 
шт. 1

49. Кран балка Р 27 шт. 1
50. Станок заточний Р 16 шт. 1
51. Станок гібочний шт. 1
52. Ножиці роликові НРМ6 – 500 шт. 1
53. Кран балка вантажопідйомністю КТК – 0 ,5 тон-

ни
шт. 1

54. Станок токарний М165 шт. 1
55. Станок токарний 1162М шт. 1
56. Станок токарний 1М63 шт. 1
57. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
58. Станок фрезерний 3Г71 шт. 1
59. Станок фрезерний 6Р82Г шт. 1
60. Станок фрезерний М – 7210 шт. 1
61. Електричний стенд КИ 968У шт. 1
62. Електричний стенд Р24 СИ 968 шт. 1
63. Електричний стенд Є242 шт. 1
64. Кран балка вантажопідйомністю 0,5 тонни  

КПК – 0,5 
шт. 1

65. Стіл слюсарний шт. 3
66. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1

67. Кран балка вантажопідйомністю 2,0 тонни шт. 1
68. Щит електричний ШРН 73305 шт. 11
69. Шафа для підзарядки акумуляторів ОПР – 2258 шт. 1
70. Кран балка без тельфера шт. 1
71. Витяжка шт. 1
72. Станок столярний ДНС – 3 шт. 1
73. Щит електричний S9522 – 1 шт. 1

Разом шт. 42

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру

кіль –   
кість

1 2 3 4
Машини та обладнання на території                                  

Комплексу нежитлових будівель: 
  

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
74. Ємність для мазуту, V – 60 куб. м. шт. 1
75. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
76. Ємність для мазуту, V – 20 куб. м. шт. 1
77. Ємність для мазуту, V – 15 куб. м. шт. 1

Машини та обладнання                                                                                    
в будівлі лінійно – монтажної дільниці:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

78. Вулканізатор ОМВ – 48 шт. 1
Машини та обладнання в будівлі обмінного 

пункту:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

79. Кран балка № 16 Q – 1 т. шт. 1
80. Кран балка зовнішня шт. 1

Машини та обладнання в будівлі складу  
запчастин:

адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139
81. Стелаж металевий шт. 6
82. Контейнер металевий шт. 2
83. Котел електричний Е 1/9 – 11 шт. 1
84. Щит електричний шт. 1

Транспортні засоби:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна,139

85. Автомобіль ГАЗ 53, рік випуску 1990, держав-
ний  реєстраційний знак 71 64 ЧНО, шасі  

№ XTH531200L1232377, кузов: бортовий, тип 
ТЗ: вантажний, об’єм двигуна: 4250 бензин

шт. 1

86. Автомобіль ГАЗ 5201, рік випуску 1990,  
державний  реєстраційний знак 70 62 ЧНО,  

шасі № XTH520100L1214342, 
кузов: Автомайстерня, тип ТЗ: вантажний,                                        

об’єм двигуна: 4250 бензин 

шт. 1

Разом шт. 19
 

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

одиниця 
виміру

кіль –   
кість

1 2 3 4
Запчастини в будівлі складу запчастин:
адреса: м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139

87. ремінь приводний шт. 32
88. шланг гідравлічний шт. 15
89. підшипник кочення шт. 21
90. прокладка на двигун шт. 28
91. крило комбайна Джон Дір шт. 4
92. колесо автомобільне на ЗІЛ з покришкою б/у шт. 1
93. фільтр масляний шт. 17
94. фільтр повітряний шт. 14
95. болти насипом кг 70
96. приводне колесо до комбайна Нива шт. 1
97. запчастина до плуга шт. 2

Разом шт. 205

№ п/п Найменування
товарно-матеріальних цінностей

Літера                    
за планом 
земельної 

ділянки

Площа, 
кв. м

1 2 3 4
Нерухоме майно: 

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1772047074217

Об’єкт нерухомого майна:
Станція технічного обслуговування  

автомобілів 
Адреса:

Чернігівська область, Ічнянський район,  
с. Ольшана, вулиця Слов’янська, будинок, 22 

Об’єкт нерухомого майна розташова-
ний на земельній ділянці, яка перебу-

ває у користуванні, кадастровий номер: 
7421787200:01:000:0408, 

площа 2,0000 га, цільове призначення:  
03.10 Для будівництва та обслуговування  

будівель ринкової інфраструктури 
Наявність комунікацій: Станція технічно-
го обслуговування автомобілів підклю-
чена до мереж водопостачання, не під-

ключена до мереж газопостачання                                                
та електропостачання, під’їзний шлях  

асфальтований  
 склад Станції технічного обслуговування  

автомобілів: 
98. Реммайстерня А – 2 1 701,0
99. Котельня для СТОА Б – 1 128,0

100. Будівля контори СТОА В – 1 182,7
101. Гараж для тракторів і автомобілів Г – 1 473,0
102. Будівля насосної станції Д – 1 17,2
103. Водонапірна башта

Разом 2 501,9

ПРОДАВЕЦЬ майна та ОРГАНІЗАТОР АУКЦІОНУ: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІЧНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03765016, місцезнаходження 

юридичної особи: поштовий індекс 16700, Чернігівська область, Ічнянський 
район, м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139.   

Валюта розрахунку: гривня.    
Початкова (стартова) ціна лоту — 6 400 000,00 гривень без ПДВ. 
Мінімальна ціна лота — 1 920 000,00 гривень без ПДВ. 
Крок аукціону:  5 % від початкової (стартової) ціни лота, тобто 320 000,00 

гривень. 
Гарантійний внесок: 320 000,00 гривень без ПДВ.
Реєстраційний внесок: відсутній. 
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників аукціону:

Вимоги відсутні, аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсут-
ності ставки. 

Керівник ПРОДАВЦЯ майна та ОРГАНІЗАТОРА АУКЦІОНУ: 
Ліквідатор ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» громадянин України 

Козак Ігор Григорович, який призначений ухвалою Чернігівського окружно-
го адміністративного суду від 20.12.2017 року в справі № 825/2843/15 — а. 

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: 
Отримувач: ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»;
код ЄДРПОУ отримувача: 03765016;
розрахунковий рахунок: IBAN UA65 3808 0500 0000 0026 0006 5313 2   

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ; МФО 380805; 
Призначення платежу:  гарантійний внесок для участі в аукціоні   

28.09.2019 року, лот № 1.  
Гарантійиі  внески приймаються з моменту публікації даного оголошення                                         

до закінчення періоду подання ставок. 
Місце проведення аукціону: Чернігівська область, Ічнянський район,  

м. Ічня, вулиця Вокзальна, 139, зал засідань контори. 
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2019 року з 09 год. 00 хв. 

по 13 год. 30 хв. 
Період реєстрації учасників аукціону: 28 вересня 2019 року з 09 год. 00 хв. 

по 12 год. 55 хв.
Період подання ставок: 28 вересня 2019 року з 10 год. 00 хв. по 

13 год. 00 хв.  
Телефон Організатора аукціону: 066 20 11 729. 
Електронна адреса Організатора аукціону: kozak379@gmail.com
Поштова адреса Організатора аукціону: пошт.ий індекс 16700, Чернігів-

ська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Вокзальна, будинок 139.   
П.І.Б., телефон особи відповідальної за організацію аукціону та контак-

тної особи Продавця з питань ознайомлення з майном, що підлягає про-
дажу:    

Козак Ігор Григорович, тел. 066 20 11 729. 

Основні положення регламенту проведення відкритих торгів  
у формі голландського аукціону. 

Відкриті торги проводяться Організатором у формі голландського аук-
ціону. 

Під час проведення аукціону в період подання ставок, учасник має право 
зробити ставку, тобто цінову пропозицію, що відповідає поточній ціні лота. 
За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її 
подання, ліцитатор автоматично покроково знижує ціну лота до моменту до-
сягнення мінімальної ціни лота.

Якщо на момент завершення періоду подання ставок учасниками не було 
зроблено ставку, ліцитатор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

За умови, якщо під час проведення аукціону, на етапі подання ставок, 
учасник зробив ставку, ліцитатор зупиняє процес автоматичного покроково-
го зниження ціни лота та оголошує про етап подання закритих цінових про-
позицій іншими учасниками аукціону.

Тривалість подання закритих цінових пропозицій іншими учасниками 
аукціону становить 10 хвилин. 

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учасни-
ку, окрім того, який зробив ставку, надається можливість однократно зро-
бити закриту цінову пропозицію. Розмір закритої цінової пропозиції має бу-
ти більшим від розміру поточної ціни лота, яка діяла в момент зупинки ав-
томатичного покрокового зниження ціни лота, щонайменше на один крок 
аукціону. 

Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення 
періоду їх подання. 

Після оприлюднення закритих цінових пропозицій учасник, який зробив 
ставку, протягом 10 хвилин має право подати свою відкриту цінову пропо-
зицію, яка має бути більша за розмір найбільшої оприлюдненої закритої ці-
нової пропозиції щонайменше на один крок аукціону. 

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників 
протягом встановленого періоду, учасник, що зробив ставку, вважається 
переможцем.

Після завершення етапу подання цінових пропозицій, учасник, що подав 
найвищу цінову пропозицію, вважається переможцем. 

За наявності однакових за розміром цінових пропозицій кількох учасни-
ків або наявності двох і більше учасників, які зробили однакову ставку, ліци-
татор оголошує про продовження аукціону шляхом покрокового підвищен-
ня ціни лота. Перша поточна ціна лота встановлюється в такому розмірі: по-
дана учасниками однакова цінова пропозиція або поточна ціна лота плюс 
крок аукціону. Якщо на дану ціну лота учасниками не буде зроблено ставку, 
ліцитатор присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

 У випадку відмови переможця від підписання протоколу аукціону, ліци-
татор автоматично присвоює аукціону статус «Результати аукціону скасо-
вано», а гарантійний внесок такому переможцю аукціону не повертається.   

У випадку відмови переможця від підписання договору купівлі – прода-
жу майна, придбаного на аукціоні, або від повної оплати його вартості, Ор-
ганізатор аукціону автоматично присвоює аукціону статус «Результати аук-
ціону скасовано», а гарантійний внесок такому переможцю аукціону не по-
вертається.  

№ п/п період подання ставки

відсоток                                         
від початкової  

(стартової)  
ціни лоту, %

поточна ціна лоту,
гривень

1. 10.00 – 10.10 100 6 400 000,00 
2. 10.11 – 10.20 95 6 080 000,00
3. 10.21 – 10.30 90 5 760 000,00
4. 10.31 – 10.40 85 5 440 000,00
5. 10.41 – 10.50 80 5 120 000,00
6. 10.51 – 11.00 75 4 800 000,00
7. 11.01 – 11.10 70 4 480 000,00
8. 11.11 – 11.20 65 4 160 000,00
9. 11.21 – 11.30 60 3 840 000,00
10. 11.31 – 11.40 55 3 520 000,00
11. 11.41 – 11.50 50 3 200 000,00
12. 11.51 – 12.00 45 2 880 000,00
13. 12.01 – 12.10 40 2 560 000,00
14. 12.11 – 12.20 35 2 240 000,00
15. 12.21 – 12.30 30 1 920 000,00
16. 12.31 – 12.40 період подання закритих цінових пропози-

цій розміром не менше мінімальної  
ціни лота — 1 920 000,00 гривень

17. 12.41 – 12.50 оприлюднення закритих цінових  
пропозицій

18. 12.51 – 13.00 період подання відкритих цінових  
пропозицій розміром не менше  
найбільшої оприлюдненої закритої цінової  
пропозиції

19. 13.01 – 13.30 складання та підписання протоколу  
аукціону 

20. 28.09.2019 – 
02.10.2019 року

укладення договору                                                           
купівлі — продажу 

21. 03.10.2019 – 
31.10.2019 року 

оплата повної вартості майна (активу),  
визначеної в результаті проведення  
аукціону (за вирахуванням суми  
гарантійного внеску)                         
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +25 +30 Черкаська +9 +14 +25 +30

Житомирська +10 +15 +25 +30 Кіровоградська +9 +14 +25 +30
Чернігівська +6 +11 +21 +26 Полтавська +9 +14 +23 +28
Сумська +6 +11 +21 +26 Дніпропетровська +9 +14 +23 +28
Закарпатська +14 +19 +28 +33 Одеська +14 +19 +25 +30
Рівненська +12 +17 +25 +30 Миколаївська +10 +15 +25 +30
Львівська +12 +17 +25 +30 Херсонська +10 +15 +25 +30
Івано-Франківська +12 +17 +25 +30 Запорізька +10 +15 +23 +28
Волинська +12 +17 +25 +30 Харківська +7 +12 +23 +28
Хмельницька +12 +17 +25 +30 Донецька +7 +12 +23 +28
Чернівецька +12 +17 +25 +30 Луганська +6 +11 +23 +28
Тернопільська +12 +17 +25 +30 Крим +13 +18 +24 +29
Вінницька +10 +15 +25 +30 Київ +12 +14  +26 +28

Укргiдрометцентр

Миргородський 
льотчик переміг  
на авіашоу в Польщі

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У польському місті Гдиня відбулося міжнарод-
не авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019, яке привернуло увагу багатьох 
авіаційних фанатів Європи. Тут демонстрували вишкіл військові 
льотчики на бойових літаках-винищувачах і бомбардувальниках. 
Уперше в авіашоу у Гдині взяв участь екіпаж Су-24 українських 
ВПС і достойно там виступив. 

Але захоплення учасників і гостей шоу викликали фігури вищо-
го пілотажу, які протягом 15 хвилин на винищувачі СУ-27 викону-
вав повітряний ас із Миргорода підполковник Юрій Булавка, учень 
багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запа-
су Олександра Оксанченка, який до демобілізації також служив у 
Миргороді. Виступи нашого пілота супроводжували оплески.

Для Юрія Булавки це вже друга поспіль перемога. У липні на тако-
му самому шоу в британському місті Фейфорд він на винищувачі та-
кож показав найкращий сольний пілотаж, а також успішно виступив 
на міжнародних показах Air Show 2018 у польському місті Радом. 

Миргородські військові льотчики-винищувачі перемогли в авіа-
шоу світового рівня «Раят-2019», яке відбулося на базі королів-
ських ВПС у Великій Британії й на міжнародному фестивалі Czech 
International Air Fest-2017 (CIAF- 2017).
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Тернопільським ставом — по перемогу

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕГОНИ. Тернопіль у 
серпні знову приймав чемпі-
онат світу з водно-моторно-
го спорту. Позмагатися при-
їхали 37 команд із США, Ні-
меччини, Польщі, Італії, Бол-
гарії, Швеції — загалом із 14 
країн.

Італієць Лука Фінотті вже 
вдруге бере участь в цих 
змаганнях. Власним ре-
зультатом він не дуже за-
доволений, але теплий при-
йом і гостинність додали йо-
му настрою, оптимізму. Вік-
тор Шемчук твердить, що 
спортсмени в захваті від ту-
тешньої атмосфери прове-
дення чемпіонату та інфра-
структури. 

Щоправда, цьогоріч на 
Тернопільському ставі не ви-
пало позмагатися україн-

ським спортсменам. Сталася 
прикрість: один з італійських 
інженерів через нещастя 

в родині не зміг привезти 
вчасно двигуни для україн-
ських човнів. На Тернопіль-
ському ставі відбулися ви-
довищні й захопливі змаган-
ня. Чемпіоном світу став іта-
лієць Клаудіо Фанзіні.  Його 
зірка з’явиться на алеї Чем-
піонів. Її на набережній Тер-
нопільського ставу відкрили 
сім років тому, щоб запису-
вати імена нових перемож-
ців. Є тут зірка словака Марі-
ана Юнґа. Він шестиразовий 
чемпіон у класі F-500. Ниніш-
нього ж серпня він посів дру-
ге місце у своїй формулі, по-
ступившись Аттілі Гавасу з 
Угорщини. У класі F-125 при-
зові місця посіли поляки Се-
бастян Кецінський, Генрик 
Синорацький та болгарин 
Вік тор Лубенов. 

Загартовані війною
ФОРУМ. Ветерани АТО із західних областей України  
зібралися в Чопі 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Щоб самим згадати, а ін-
шим розповісти про 

незабутні фронтові буд-
ні на сході України, ветера-
ни-атовці Закарпаття вла-
штували форум «Загарто-
вані вій ною». На третій та-
кий захід, що відбувався у 
місті Чопі запросили побра-
тимів із Львівської, Івано-
Франківської, Тернопіль-
ської, Волинської областей і 
зі столиці.

На самому початку фору-
му майстерність зі знешко-
дження ворожої диверсій-
ної групи продемонструва-
ли спецназівці Чопського 
прикордонного загону. Після 
цього урочистою ходою ве-
терани прийшли до міського 
будинку культури.

— Ми з вами зараз пере-
буваємо в найзахіднішій точ-
ці України. Географічно Чоп 
лежить найдалі від зони бо-
йових дій на Донбасі, тобто 
приблизно за півтори тися-
чі кілометрів, —  звернувся 
до учасників форуму голова 
Закарпатської облдержад-
міністрації Ігор Бондаренко. 
— Однак Закарпаття також 
робить великий внесок у за-
хист суверенітету й терито-
ріальної цілісності України.

І в період АТО, і під час 
операції Об’єднаних сил за-
карпатці — активні учасни-
ки бойових дій. Загалом 5 ти-
сяч краян брали або беруть у 
них участь. 

Ігор Бондаренко подяку-
вав організаторам форуму, 

що рік у рік влаштовують 
ветеранські зустрічі, демон-
струючи на них єдність ду-
ху, готовність захищати кра-
їну. Він віддав належне учас-
никам і за те, що не забува-
ють бойових побратимів, ко-
трі віддали життя за Укра-

їну. Заступник голови обл-
держадміністрації Ярослав 
Галас, який у 2014—2015 ро-
ках працював у Луганській 
військово-цивільній адмі-
ністрації, побажав учасни-
кам форуму успішної робо-
ти, а Чопський міський голо-
ва Валерій Самардак зазна-
чив, що проведення форуму 
— велика честь для міста.

Від громадської організа-
ції «Українська асоціація ін-
валідів АТО в Закарпатській 
області» її голова В’ячеслав 
Харченко нагородив бага-
тьох учасників бойових дій 
на сході України медаллю 
«За оборону рідної землі», а 
також відзнакою «Хрест бо-
йового братерства». 

«Орден матері бійця АТО» 
було вручено директорові 
будинку культури Чопа Ві-
рі Сентипал. Вона разом з 
культармійцями влаштува-
ла велику концертну програ-
му, в якій були представлені 
і вокальні, й танцювальні ко-
лективи.

На завершення «загар-
товані війною» спілкували-
ся неформально —  знайо-
милися поміж собою та від-
новлювали давнє побратим-
ство. Для них було влашто-
вано польову кухню, а вете-
рани-угорці зварили для всіх 
смачний бограч.

У Маріуполі батьки посадять дерева  
на честь своїх дітей

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ІНІЦІАТИВА. Представники 
громадськості Маріуполя своє-
рідно згадали про відому наста-
нову для чоловіків. Тобто про 
те, що вони повинні зробити 
протягом життя: виростити де-
рево, виховати сина, збудувати 
будинок. Тож у приморському 

місті вирішили об’єднати позиції 
про дітей та зелені насаджен-
ня: невдовзі тут з’явиться алея 
дерев, які батьки посадять на 
честь своїх дітей. На першому 
етапі цієї цікавої ініціативи учас-
никами озеленення стануть 20 
родин маріупольців, у яких не-
щодавно народилися немовля-
та. А планують створити дитя-
чу алею біля міської лікарні №3. 

Як повідомили у Марі-
упольській міській раді, 
висаджу ватимуть деревця 
батьки разом із працівника-
ми комунального підприєм-
ства «Зеленбуд» у жовтні та 
листопаді, а відповідні серти-
фікати на них отримають 28 
вересня під час святкування 
Дня міста. Біля кожного де-
рева планують встановити 

іменні таблички, де вкажуть, 
на честь кого його посадже-
но. Цей перспективний про-
єкт, який став переможцем 
програми мінігрантів сприян-
ня розвитку туризму, реалі-
зують у межах громадського 
бюджету і сподіваються, що у 
недалекому майбутньому він 
стане ще однією місцевою 
традицією. 

На старті 
вилаштувалися 
пілоти в класі F-500

«Загартовані війною» на центральній площі 
найзахіднішого в Україні міста Чоп

Переможець авіашоу підполковник Юрій Булавка  
з Миргорода дає автограф
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