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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 вересня 2019 року
USD 2531.0639 EUR 2798.8505 RUB 3.8319 / AU 390441.92 AG 4886.22 PT 247284.94 PD 394845.97

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА: 
«Курс на зближення 

України  
з Євросоюзом 

незмінний.  
На цьому шляху уряд  

і парламент не просто 
союзники —  

вони єдине ціле».

НБУ пом’якшує 
монетарну політику

ОблікОва ставка. Відсьогодні Нацбанк знизив облікову став-
ку до 16,5% річних після її зменшення в липні до 17% річних. Це спри-
чинено очікуванням уповільнення інфляції до 5% наприкінці наступ-
ного року. Нацбанк вважає, що жорстка монетарна політика стриму-
вала фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного 
курсу, однак розширення внутрішнього попиту і підвищення заробіт-
них плат продовжували гальмувати уповільнення інфляції.

За умови планового скорочення інфляції і прискорення реаліза-
ції структурних реформ Національний банк також вбачає можли-
вості для швидкого зниження облікової ставки. «Темп зниження об-
лікової ставки до нейтрального рівня 8% залежатиме від ризиків як 
внутрішнього, так і зовнішнього походження», — цитує УНІАН по-
відомлення регулятора. Водночас у разі реалізації інфляційних ри-
зиків, зокрема тиску з боку попиту, зниження ставки буде повіль-
нішим. Початок роботи нових парламенту та уряду сприяють осла-
бленню внутрішніх політичних ризиків, що відкриває можливість 
для активізації переговорів з МВФ про нову програму співпраці. Мі-
сія фонду має прибути в Україну наступного тижня. 

138271,59 грн
перераховано фермерським 

господарствам за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка 

розвитку фермерських господарств»

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. Президент пообіцяв зробити все, 
щоб судді могли без тиску розглядати справи топових 
корупціонерів, і ті не уникли покарання 

Вищий антикорупційний 
суд має повернути віру  
в справедливість

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції про незмінність 
зовнішньополітичних пріоритетів нової влади 

6 7
 МЕДИЦИНА

Завдяки місцевій громаді та 
групі ентузіастів село Залізняк 
Сумського району неухильно 
відновлюється, заявляючи про 
себе на всеукраїнських конкурсах

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У Черкасах незабаром 
почнуть робити 
пересадку власного 
кісткового мозку для 
лікування онкохворих
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Молодь навчатиметься боронити державу
ПОЧЕСНА ПРОФЕСІЯ. Цьогоріч до вищих військових навчальних закладів прийнято  
понад три тисячі курсантів, слухачів і ліцеїстів

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Вступники до вищих вій-
ськових навчальних за-

кладів (ВВНЗ) і військових на-
вчальних підрозділів закладів 

вищої освіти (ВНП ЗВО), крім 
надання сертифікатів Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти або складання 
вступних іспитів з конкурсних 
предметів, обов’язково прохо-
дили психологічне обстежен-

ня, перевірку рівня фізичної 
підготовленості й медичний 
огляд. Про це під час брифін-
гу в Міністерстві оборони по-
інформував заступник дирек-
тора департаменту військової 
освіти, науки, соціальної та гу-

манітарної політики оборонно-
го відомства полковник Вадим 
Артамощенко.

Вступні випробування до 
військових вишів відбувались 
у два етапи. Другий із них дав 
змогу вступити до військових 

коледжів сержантського скла-
ду ВВНЗ насамперед військо-
вослужбовцям, які проходять 
її за контрактом. Зокрема тим, 
хто виконував завдання в 
зоні проведення операції 
Об’єднаних сил.

Голова васУ Олена танасевич: «суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків»
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оголошення

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

Регіональні комісії Вінницького відділення (21050, м.Вінниця, вул.Соборна,15а, 
кім. 511),  Дніпропетровського відділення (49000, м. Дніпро, вул. Старокозаць
ка 52, оф. 459), Донецького  відділення (85004, Донецька обл., м. Добропілля,  
вул. І.Франка, 19, кім. 215),  Кіровоградського відділення (25006, м. Кропивниць
кий, вул. Тараса Карпи, 84, кім. 415), Одеського  відділення (65012, м. Одеса, вул. Ка
натна, 83, к. 1411),  Черкаського  відділення (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131,  
к. 307) Укрдержфонду

повідомляють, що  УКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ФОНД  ПІДТРИМКИ ФЕРМЕР-
СЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) ОГОЛОСИВ  ПОВТОРНИЙ КОНКУРС на отри
мання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надан
ня кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які ма
ють заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, 
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які пере
бувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/
або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у роз
мірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повер
нення бюджетних коштів на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що будуть розпо
ділені, становить 13 019,5 тис. гривень, в тому числі по Вінницькій області — 5 513,0 
тис. грн.; Дніпропетровській області — 2 750,0 тис. грн., Донецькій області — 1 896,0 
тис. грн.; Кіровоградській області — 60,5 тис. грн.;

Одеській області — 1 550,0 тис. грн.; Черкаській області — 1 450,0 тис. грн.
Конкурс проводиться в два етапи: 
1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фер

мерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки — про
водиться регіональними комісіями Фонду (за адресами регіональних відділень Укр
держфонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств,  
що отримали право на одержання фінансової підтримки — проводиться кон
курсною комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ,  
вул. Б. Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 06.09.2019 р. по 05.10.2019 р. 
до регіональних комісій  керівником фермерського господарства (уповноваженою 
особою) особисто, або надсилаються рекомендованим листом на адресу регіональ
ного відділеня Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх по
дання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 Поста
нови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). Також з 
ним можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) або 
отримати особисто в регіональних відділеннях.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Санофі-Фарм»  

(код ЄДРПОУ 41281509)
За результатами розслідування Антимонопольним коміте

том України справи № 12726.13/719 про порушення товари
ством з обмеженою відповідальністю «СанофіФарм» (далі — 
ТОВ «СанофіФарм») (м. Дніпро) законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 
50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Анти
монопольний комітет України прийняв рішення від 27.06.2019 
№ 464р про порушення законодавства про захист від недобро
совісної конкуренції та накладення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному вебсайті Антимонополь
ного комітету України (hltp://www.amc.gov.ua) в розділі «До 
уваги суб’єктів господарювання».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого час
тини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції».

Центральним районним судом м. Миколаєва у складі голо-
вуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуденко О. А. та Чулуп О. С.  
здійснюється спеціальне судове провадження № 325/371/17 
щодо обвинувального акта, складеного за результатами спе
ціального досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калі
ніна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального право
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Централь
ного районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 41/12, каб. 11 (засоби зв’язку 0512533106, 
електронна адреса іnbох@сt.mк.соurt.gоу.uа) о 14 год. 00 хв. 19 
вересня 2019 року, об 11 год. 00 хв. 25 вересня 2019 року та об 
11 год. 00 хв. 02 жовтня 2019 року, викликається обвинувачен
ний Калінін Олексій Олександрович. 28 серпня 1984 року наро
дження, громадянин України, останнє відоме місце проживан
ня в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності по
важних причин, через які обвинувачений не може з’явитися у 
судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володи
мира Миколайовича як обвинуваченого на 10 год. 15 хв. 16 вересня 2019 
року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича, 
24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону Украї
ни № 1183VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального кодек
су України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова
дження.

Суддя Бірса О. В.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішен
ня від 04.06.2019 №60/30р/к у справі №140/60/80рп/к.18 про 
вчинення ТОВ «БУД ФАКТОР» (40877911) та ТОВ «Укррембуд 
Комфорт» (40553277) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та 
п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням 
накладені штрафи: ТОВ «БУД ФАКТОР» — 68 тис. грн, ТОВ «Ук
ррембуд Комфорт» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб
сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/
kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рі
шення від 17.07.2019 №60/36р/к у справі №19/60/19рп/к.19 
про вчинення ТОВ «СПЕЦ ТЕХПРОЕКТ» (39861389) та ТОВ «ПФК 
МАГНУМ» (39527537) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та 
п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням 
накладені штрафи: ТОВ «ПФК МАГНУМ» — 238 тис. грн, ТОВ 
«СПЕЦ ТЕХПРОЕКТ» — 238 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб
сайті АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/
kyivr/uk/index.

Розшукуються спадкоємці після смерті ЧЕВЕЛЬЧА МИКОЛИ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА, який помер 31.03.2019 р. Спадкова справа від
крита приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Топазли О. О., тел.:(067) 2470001, (044) 3337906.

Суднові реєстраційні документи 
на судно «Bomdardier RXP», з реєстраційним бортовим 

номером «УДД558К», судновласник Ружицький Володимир 
Олександрович, вважати недійсними.

Іванківський районний суд Київської області розглядає цивільну справу за 
позовом Возної Марії Миколаївни до Рашида Самана Умара про розірвання 
шлюбу (справа № 522/2728/19, провадження № 2/366/397/19). Відповідач по 
справі: Рашид Саман Умар, 18.10.1974 р.н., який зареєстрований за адресою: 
с. Романівка (Орджонікідзе) Поліського району Київської області, по вул. Цен
тральній (Радянській),42 Б, але фактично не проживає , викликається на 17 ве
ресня 2019 року на 08 год. 30 хв. до суду за адресою: смт Іванків, вул. І. Проску
ри, 14 Київської області, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про
понується надати свої заперечення щодо позовної заяви та докази. У разі неяв
ки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Cуддя Н. А.Тетервак

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що у м. Вінниці за адресою: вул. 

Грушевського, 17 в залі судових засідань №13, 16.09.2019 року о 09.30 годині відбудеть
ся судовий розгляд в кримінальному провадженні за обвинуваченням Просвіріна Андрія 
Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України, вне
сеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015020420000198 від 14.07.2015 
року.

В судове засідання викликається обвинувачений Просвірін Андрій Олександрович, який 
зареєстрований та проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Сталінграда,11, гуртожиток.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, проси
мо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., 
суддів Бессараб Н. М. та Вохмінової О. С.

Втрачений судновий білет 

СБ № 12026 на човен 

«Казанка» УХА 0613 К, 

виданий на ім’я 

Сухопара Вячеслав 

Павлович,

вважати недійсним.

Втрачені документи 

на ім’я Череднюк Геннадій 

Вікторович на судно 

Ладога2 № 1425 

з бортовим номером 

«БРД0316К»  

вважати недійсними.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену 
Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального проваджен
ня, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойло
вої Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 
19.09.2019 р. о 15.30 год. в приміщенні Святошинського районного су
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27 А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче
ного Григорова Андрія Івановича для розгляду кримінального прова
дження, внесеного до ЄРДР за № 22017011000000020 відносно Григо
рова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче
ного ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засі
дання відбудеться 18.09.2019 р. о 16.00 год. в приміщенні Святошин
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола
са, 27 А. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія Володими
ровича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове засідання по кримінально
му провадженню № 42015110350000144, внесеному до ЄРДР 17.06.2015 року від
носно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен
ня, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судове засідання на підставі 
обвинувального акта у кримінальному провадженні, за яким висунуте обвинува
чення Агарьову Сергію Володимировичу за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України, у 
відкритому судовому засіданні на 09 годину 00 хвилин 16 вересня 2019 року, про 
що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Ага
рьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед
баченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Cуддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри
мінальне провадження №1кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайо
ва М. М., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 2583 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслі
дувань за № 22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 19.09.2019 ро
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31а, каб. № 501.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче
ного Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального про
вадження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000284 відносно Ряб
кова Олександра Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засі
дання відбудеться 19.09.2019 р. о 15.00 год. в приміщенні Святошин
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа,  
27А. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважаєть
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Івано
ва Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця прожи
вання: м. Севастополь, вул. Маринеско, буд. 7, кв. 48, м. Севастополь, 
вул. Маринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбу
деться 12 вересня 2019 року о 15 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володи
мирська, 15, каб. 326, під головуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Втрачені свідоцтво про придатність малого судна 
№ ДНП 0376 К до плавання та технічний формуляр 

малого судна № 10215315715, видані на ім’я 
Котєгова Дмитра Юрійовича, 

вважати недійсними.

У провадженні Першої Харківської міської державної нотаріаль
ної контори знаходиться спадкова справа після померлого 06 лю
того 2019 року Задорожного Івана Олександровича. Запрошуємо 
зацікавлених осіб до 11 вересня 2019 року включно звернутися за 
адресою: м. Харків, мн Конституції, 1, Палац Праці, 7й під’їзд.

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: GL6N011552, GL5N011553
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:

25.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на вебсайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/notpaying/liquidation/ 
118delta/44357assetsellid216503

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до ви
мог ст. 2975, 323 КПК України викликається в судові засідання, що відбудуться 09 
вересня 2019 року о 10.00 годині, 05 листопада 2019 року об 11.00 годині в залі су
дових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя А. В. Дерус

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Альошину Світлану Михайлівну для розгля
ду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михайлівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передба
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеться 23.09.2019 р. о 10 год. 00 хв. в при
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засі
дань № 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І. С.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 хви
лин 20 вересня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 601, обви
нуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квітня 1958 року народження, в рамках кримінального прова
дження № 42016010000000283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2016 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримі
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя Є. О. Мартинов
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Один із найстаріших вишів розпочав 
навчальний рік

Ірина БІЛОУС 
для «Урядового кур’єра»

ОСВІТА. У Національно-
му університеті біоресурсів і 
природокористування Украї-
ни відсвяткували День знань. 
Багато років поспіль його ві-
зитівка — грандіозне театра-
лізоване дійство за участі пер-
шокурсників, творчих колек-

тивів і виконавців, найкращих 
спортсменів вишу.

«З майже 20 тисяч охочих 
навчатися в НУБіП студент-
ські квитки цьогоріч отрима-
ли 5,5 тисячі найбільш гідних, 
які приєдналися до 28-тисяч-
ної сім’ї університету», — ві-
таючи учасників свята, ска-
зав ректор Станіслав Нікола-
єнко.

Свої поради для досягнен-
ня успіху першокурсникам дав 
гість свята голова Київської 
облдержадміністрації Михай-
ло Бно-Айріян. А на необхід-
ності стати інноваційним фа-
хівцем наголосив президент 
Національної академії педа-
гогічних наук України Василь 
Кремень. Адже сучасній моло-
ді випало жити в умовах інно-

ваційного прогресу, інформа-
ційного суспільства і глобалі-
зованого світу, що означає і 
жорстку конкуренцію.

Традиційно в День знань 
університет дякує своїм дру-
зям. Цьогоріч регалії почесно-
го доктора НУБіП вручили го-
лові Наглядової ради НУБіП 
Миколі Томенку і професоро-
ві Державного аграрного уні-
верситету Молдови Валерію 
Єнчу. Почесними професо-
рами НУБіП стали професор 
Люб лінського університету на-
ук про життя Януш Новак і де-
кан факультету сільського гос-
подарства, продовольчих ре-
сурсів та харчування Універси-
тету прикладних наук Вайєнш-
тефан-Тріздорф Ральф Шла-
удерер. Адже тільки спільно, 
об’єднавши зусилля науковців 
усіх країн, ми зможемо подо-
лати глобальні проблеми, які 
постали перед людством: на-
слідки змін клімату і надмір-
ного використання природних 
ресурсів.

Нині НУБіП — один з най-
більших університетів Східної 
Європи, посідає сьому сходин-
ку в українському рейтингу і 
посилює позиції в міжнарод-
ному QS.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ВЕРЕСНЯ
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Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКА ПРИНАДА МІСТА. 40 
кремезних чоловіків-волонтерів залед-
ве занесли його на територію обласно-
го краєзнавчого музею, де його поба-
чили всі охочі. А потім знадобилося ще 
кілька пар рук, щоб спустити на воду, 

на озеро Басів Кут. «Він» — це давній 
човен варягів (вікінгів) драккар, який 
відбудували умільці на основі знайде-
ного 100 років тому. Унікальна атрак-
ція має всі шанси перетворитися на 
одну з головних туристських принад 
Рівного.

Її запропонував створити активний 
велотурист Юрій Ойцюсь, а долучи-

лися до справи рівненські лісівники та 
всі небайдужі. Адже загальний бюджет 
масштабного перевтілення — 120 ти-
сяч гривень. Завдовжки судно-веле-
тень 9 метрів, завширшки — майже 2, 
а важить цілу тонну! Тут одночасно по-
міщаються 15 осіб. Три місяці знадо-
билося на виготовлення документації, 
чотири — на побудову човна.    

Сумщина  
пам’ятає героїв

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. У Парку слави та скорботи селища Недри-
гайлів на Сумщині урочисто відкрили пам’ятний знак на честь 
земляків-захисників України, які віддали свої життя під час про-
ведення АТО/ООС на сході країни. Серед них — Олександр 
Шовтута, Сергій Грибеник та Євген Керечанин, імена яких ви-
карбувано золотими літерами.

Автор знака заслужений архітектор Володимир Биков знай-
шов оригінальне вирішення героїчної теми: в основу покладе-

но вибух, який вихопив із-під землі каміння, й тризуб, виготов-
лений із залишків боєприпасів, доставлених із зони АТО. Так 
само символічно облаштовано навколишню територію — два 
кола діаметрами 4 та 8 метрів, вимощені чорною і червоною 
плиткою, які уособлюють вирви від пострілів «граду» і «урага-
ну».  Пам’ятний знак освятив Архієпископ Сумський і Охтир-
ський Владика Мефодій.

Інший пам’ятний знак на честь студентів і випускників, які заги-
нули на сході країни, встановлено на території СумДУ. Прообра-
зом скульптури став університетський випускник Роман Атаманюк 
(1990—2015 рр.), який загинув поблизу Донецького аеропорту — 
він служив солдатом 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Загалом у зоні проведення АТО і ООС загинули дев’ятеро 
студентів і випускників вишу.

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
su

m
y.

to
da

y

Рівняни покатаються в давньому  
човні вікінгів 

Ректор НУБіП відкривав День знань

Тризуб виготовлено із залишків боєприпасів із зони АТО
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