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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Для нас важливо бути 

частиною Європи і 
частиною Ради Європи, 

але насамперед ми 
маємо обстоювати 

національні 
інтереси».

Чи стане журналістам 
спокійніше? 

БЕЗПЕКА СЛОВА. Публічні звіти щодо розслідування злочинів 
проти журналістів МВС зобов’язується представляти громадськос-
ті щокварталу. Глава відомства Арсен Аваков пообіцяв це під час зу-
стрічі з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томілен-
ком. Координуватимуть зусилля МВС і Нацполіції заступник міністра 
Антон Геращенко і голова Національної поліції Ігор Клименко. 

Погодився Арсен Аваков і на забезпечення персонального реагу-
вання на резонансні напади на журналістів в областях, перелік яких 
підготувала НСЖУ, повідомляє УНІАН. Серед них справи про під-
пали автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському на Дніпро-
петровщині, жорстоке побиття телеоператора Вадима Макарюка у 
Харкові, напад на Укрінформ, стрілянину по пресцентру газети «Но-
вий день» у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, 
Житомирщині, Одещині. 

«МВС відкрите до діалогу для поліпшення безпеки журналістів. 
Перед Національною поліцією ставимо завдання запровадити ре-
жим ефективного оперативного реагування на факти перешко-
джання журналістській діяльності», — наголосив міністр.

20 послуг 
в режимі онлайн на порталі «Дія» планує 

запровадити Міністерство цифрової 
трансформації до кінця 2019 року

ОСВІТА. Оптимізація освітньої мережі — не синонім слова 
«скорочення»

Проблема 
малокомплектних шкіл: 
вирішити не можна 
закрити

Голова Верховної Ради про сподівання на сталу позицію 
РЄ щодо європейських демократичних цінностей

6
МИСТЕЦТВО

У неділю, 27 жовтня, о 4.00 год. 
за київським часом країна 
переходить на зимовий час. Для 
цього необхідно перевести стрілки 
годинників на одну годину назад

АКТУАЛЬНО

У столиці відкрито виставку 
«Секрет геніальності» —  
не експоновані раніше 
твори художника  
Івана Марчука
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 07 квітня 1959 року 

народження, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ро-
веньки, вул. Юрія Гагаріна, 7/137 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 
КПК України викликається у підготовче судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке призначено на 12 годину 00 
хвилин 04 листопада 2019 року в приміщенні Біловодського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народжен-

ня, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Красний 
Луч, вул. Пирогова, 5 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається у підготовче судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке призначено на 12 годину 30 хвилин 
04 листопада 2019 року в приміщенні Біловодського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні як 
обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луган-

ської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до 
ЄРДР за № 22018130000000197 від 21.05.2018 року за обви-
нуваченням Шматова Олександра Миколайовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

Ухвалою від 07.02.2019 року суддя Новоайдарського ра-
йонного суду Луганської області Мартинюк В. Б. ухвалив здій-
снення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської облас-
ті Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Шматова Олек-
сандра 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 відбудеться 06.11.2019 ро-
ку о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, 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 відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постано-
вити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Кагарлицький районний суд Київської об-
ласті викликає як відповідача гр. Сміщен-
ко Тетяну Віталіївну по цивільній справі  
№ 368/16/19 за позовом СТОВ «Колос» до 
Ковриги Ольги Вікторівни, Ружанського Вік-
тора Антоновича, Стешенко Любові Микола-
ївни, Кириленка Віталія Валерійовича, Фар-
дутдінова Віктора Магфуряновича, Коробен-
ка Петра Павловича, Блажчук Ірини Віталіїв-
ни, Ілляш Володимира Віталійовича, Полта-
ракової Галини Петрівни, Сміщенко Тетяни 
Віталіївни, Микитянського Олександра Арту-
ровича, Авраменко Ірини Миколаївни, Іванен-
ко Любові Павлівни, Клеаки Андрія Михайло-
вича, ТОВ Агрокомплекс «Узин ПЛЮС» , Дер-
жавного реєстратора Мироненко Юлії Юріїв-
ни про визнання правочинів недійсними, ска-
сування рішень та записів, для розгляду да-
ної справи по суті. Фактичне місце проживан-
ня не відоме.

Судове засідання відбудеться 21 листопа-
да 2019 року о 14 год. 00 хв. в м. Кагарлик 
в приміщенні Кагарлицького районного суду 
Київської області, що знаходиться за адре-
сою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Во-
лодимира Великого, 3, головуючий по справі 
суддя Закаблук О. В.

В разі неявки відповідача гр. Сміщенко Те-
тяни Віталіївни в судове засідання, справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Повідомлення 
про скликання засідання  

Всеукраїнської конференції  
Товариства «Україна — В’єтнам»

Інформуємо про скликання о 15.00 годині 
12 грудня 2019 р. Всеукраїнської конферен-
ції Товариства «Україна — В’єтнам» (далі — 
Товариство). 

Місце проведення заходу: Великий зал (7 
поверх) Бізнес-центру «101 Tower» за адре-
сою: вул. Льва Толстого, 57, м. Київ, 01032.

Порядок денний:
1. Реєстрація та перевірка кворуму.
2. Обрання головуючого на Всеукраїнській 

конференції.
3. Обрання Лічильної комісії та секретаря 

Всеукраїнської конференції.
4. Заслуховування звіту Правління Товари-

ства за 2014-2019 рр.
5. Обрання Голови Товариства.
6. Обрання персонального складу Правлін-

ня Товариства.
7. Організаційні питання.
8. Затвердження Резолюції Всеукраїнської 

конференції (плану діяльності на 2020-2024 
рр.).

9. Інші справи та заяви.
10. Закриття Всеукраїнської конференції. 
Просимо членів Товариства підтверди-

ти участь електронною поштою на адресу:  
ua1966vn@gmail.com.

Правління Товариства 
«Україна — В’єтнам» 

Оголошення про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Біловодський районний суд Луганської облас-

ті викликає обвинуваченого Гречку Василя Іванови-
ча, 02.08.1981 року народження, зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Біловодський район,  
с. Новоспасівка, вул. Шевченка, 15, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 КПК України у судове засідання 
в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 04 листопада 2019 року об 11 годині 00 
хвилин в приміщенні Біловодського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у роз-
гляді справи як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 

07.06.1985 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 
65, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №12018230020001005 за обвину-
ваченням Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 
ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлена 
ухвала про здійснення розгляду справи за відсутніс-
тю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 04.11.2019 року о 16:40 
год. у каб. 208 до Херсонського міського суду 
Херсон ської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського 6/29 для участі у розгляді кримінального 
провадження № 766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 
ч. 4, 289 ч. 3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Xepcoнської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Корольчук Н. В.

Оголошення про виклик обвинуваченої
Ухвалою Біловодського районного суду Луган-

ської області від 07 вересня 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22018130000000142 за обвинуваченням Терещен-
ко Марини Миколаївни у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У підготовче судове засідання, яке відбудеться 04 
листопада 2019 об 11 годині 30 хвилин до Біловод-
ського районного суду Луганської області як обви-
нувачена викликається Терещенко Марина Микола-
ївна. Підготовче слухання справи відбудеться у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 

вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луган-

ської області від 29 березня 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22014130000000418 за обвинуваченням Палянич-
ки Олександра Вікторовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

У підготовче судове засідання, яке призначено на 
11 годину 00 хвилин 04 листопада 2019 року, до су-
ду як обвинувачений викликається Паляничка Олек-
сандр Вікторович. Слухання кримінального прова-
дження відбудеться у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-

ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Соболєв

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна, 

видане на прізвище Даценка Ігоря Михайловича, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 

судноводія малого/маломірного судна, 

видане на прізвище Зінюка Антона Володимировича, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 

№ ХН-4340 від 08.01.2008 р. на право управління 

судном на і’мя Лахтадир Олександр Миколайович, 

вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Бажинова Миколи Семе-
новича, 1948 р.н., померлого 19 січня 2008 року. Звер-
татися в місячний термін з дня опублікування оголо-
шення за адресою: 62203, Харківська обл., Золочів-
ський p-н., смт Золочів, вул. Перемоги, буд. 4, тел.: 
380508805050,+38068705050, нотаріус Кійко Н. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олексан-
дра Володимировича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 
2 ст. 366 КК України. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Якімчука Олексан-
дра Володимировича, 11.06.1971 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в судове за-
сідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінальних пра-

вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, 
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 14 год. 00 
хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

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

Суддя О.В. Ільяшевич

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України: 

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василів-
ні, 29.10.1977 р. н., зареєстрованій за адресою: 
Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, 
вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимчасово проживала за 
адресою: м. Одеса, вул. Затонського, 24/3, кв.126, 
необхідно з’явитися в судові засідання, які відбу-
дуться 01.11.2019 року о 10 годині 00 хвилин, за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

До уваги
Приватного підприємства 

«УНІВЕРСАЛГАЗБУД»  
код 34195762

У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимо-
нопольного комітету України не має можливос-
ті вручити ПП «УНІВЕРСАЛГАЗБУД» рішення ад-
міністративної колегії відділення від 15.08.2019 
№ 71/17-р/к (справа № 12/2-18), повідомляємо, 
що повний текст цього рішення розміщено на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комі-
тету України в розділі «Територіальні відділен-
ня/Херсонська область/Рішення і рекоменда-
ції/Архів рішень/2019» (http.//www.amc.gov.ua/
amku/control/khe/uk/publish/article/89702).

нкрекп повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

24.10.2019  № 2169
Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2059 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює держав-

не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок елек-
тричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
28 грудня 2018 року № 2059 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (із змінами).

2.  Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в 
офіційному друкованому  виданні — газеті «Урядовий кур’єр». 

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Втрачений квалі-
фікаційний сертифі-
кат відповідального 
виконавця окремих 
видів робіт (послуг), 
пов’язаних із ство-
ренням об’єкта ар-
хітектури: інженер-
но-будівельне про-
ектування у части-
ні кошторисної до-
кументації серія АР 
№ 010425 на ім’я Се-
ребрій Галина Усти-
мівна, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 жовтня 2019 р. № 996-р 
Київ

Про зміну складу Національної ради з питань розвитку 
науки і технологій

Внести до складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520, — із зміна-
ми, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 335 і 
від 21 листопада 2018 р. № 904, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2019 р. № 996-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій 
1. Ввести до складу Гончарука Олексія Валерійовича — Прем’єр-міністра України як го-

лову Національної ради, вивівши з її складу Гройсмана Володимира Борисовича. 
2. Розділ «Члени Адміністративного комітету» викласти в такій редакції:

«Члени Адміністративного комітету
НОВОСАД Ганна Ігорівна — Міністр освіти і науки, голова Адміністративного комітету
ПОЛЮХОВИЧ Юрій Юрійович — перший заступник Міністра освіти і науки, заступник 

голови Адміністративного комітету
АСТАШЕВ Євген Вікторович — заступник Голови Фонду державного майна
БАБІЧЕВ Анатолій Валерійович — заступник голови Харківської облдержадміністрації
БАКІРОВ Віль Савбанович — ректор Харківського національного університету іме-

ні В. Н. Каразіна (за згодою)

БОБАЛO Юрій Ярославович — ректор Національного університету «Львівська 
політехніка» (за згодою)

ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович — президент Національної академії аграрних 
наук (за згодою)

ГРИЦАЙ Ірина Олегівна — заступник голови Дніпропетровської облдержад-
міністрації

ДЖИГИР Юрій Анатолійович — заступник Міністра фінансів
КАЧУРЕЦЬ Младена Ігорівна — заступник Міністра охорони здоров’я
КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Національної академії педагогіч-

них наук (за згодою)
КРИЛАС Василь Дмитрович — заступник генерального директора з виробни-

цтва Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)
МАРТИНЮК Віктор Семенович — проректор з наукової роботи Київського на-

ціонального університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
МІХЕЄВ Володимир Сергійович — заступник Голови ДКА
ПАСІЧНИК Віталій Анатолійович — проректор з наукової роботи Національ-

ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського» (за згодою)

ПАТОН Борис Євгенович — президент Національної академії наук  
(за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — президент Національної академії пра-
вових наук (за згодою)

ПОВОРОЗНИК Микола Юрійович — перший заступник голови Київської 
міськ держадміністрації 

РОМАНОВИЧ Дмитро Олегович — заступник Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства

РУСНАК Іван Степанович — перший заступник Міністра оборони
СТАВЧУК Ірина Іванівна — заступник Міністра енергетики та захисту довкілля
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович — президент Національної академії медичних 

наук (за згодою)
ЧЕБИКІН Андрій Володимирович — президент Національної академії мистецтв  

(за згодою)».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 73 487

Загальний тираж за жовтень 328 898

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЖОВТНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Викрили нечистого
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Якась нечиста си-
ла останнім часом унадилася об-
крадати храми на території Київ-
ської та Черкаської областей. У 
Золотоніському, Чорнобаївсько-
му та Канівському районах із кіль-
кох церков зникли старовинні іко-
ни, інші коштовні речі й навіть гро-
ші зі скриньок для пожертв. По-
ліцейські, розслідуючи крадіжки, 
звернули увагу на певні деталі, які 

вказували на те, що до злочинів 
може бути причетною одна особа.  

Після чергової спроби підозрю-
ваного затримали. Ним виявив-
ся житель одного із сіл Чорноба-
ївського району. Припертий до 
стінки неспростовними доказами, 
він не тільки зізнався у скоєному, 
а й детально розповів, як учиняв 
протизаконні дії. Як пояснив, роз-
робляв кожну операцію не один 
день. До незаконного проникнен-
ня у приміщення старанно готу-
вався. У пригоді стала інформа-

ція з інтернету. З’ясувавши наяв-
ність коштовностей, приїжджав 
у населений пункт, обходив міс-
це майбутнього злочину, придив-
лявся до можливостей потрапити 
всередину приміщення. Не забу-
вав і про швидкий відхід із місця 
крадіжки. Для цього використову-
вав велосипеди, які кілька разів 
викрадав у довірливих сільських 
жителів. Поцуплене церковне 
майно збував за невисокими ці-
нами, а виручені гроші, зізнався, 
«прогулював», тобто витрачав 

для власних потреб і розваг. На-
магався передбачити все, гадав, 
що винайшов ідеальний злочин, 
якого ніколи не розкриють. Однак 
прорахувався. Поліцейські вияви-
лися значно спритнішими.  

Крадієві оголошено підозру 
у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених части-
ною 3 статті 185 (Крадіжка) КК 
України. Вирішують питання про 
обрання йому міри запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Як зберегти об’єкти 
культурної спадщини

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НАУКА ДЛЯ МУЗЕЮ. Те, що музейні працівники повинні не-
ухильно здобувати нові сучасні знання, підтвердив недавній об-
ласний семінар-практикум, що відбувся на базі Сумського об-
ласного краєзнавчого музею.  Його учасники — керівники та го-
ловні зберігачі фондів комунальних музеїв Сумщини побували 
у лабораторії Інституту прикладної фізики НАН України, де нау-
ковці ознайомили їх із роботою аналітичного прискорювально-
го комплексу та мас-спектрометра, які використовують для ви-
вчення структури і складу багатьох матеріалів, а також датуван-
ня артефактів.

Як повідомив директор музею заслужений працівник культу-
ри Владислав Терентьєв, із колективом Інституту прикладної 
фізики музейники співпрацюють давно й успішно. Як, до речі, 
й  Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького. Завдя-
ки цьому обидва заклади професійно виконують покладені на 
них функції зі збереження й популяризації культурно-мистець-
кої спадщини серед населення.

«Приїжджайте в Прикарпат-
тя, приїжджайте, люди 

добрі, завжди будуть раді вам», 
— ці слова з пісні Миколи Моз-
гового  часто спадають на дум-
ку  тим, хто вперше навідався у 
цей  край. Край із цілющим по-
вітрям смерекових лісів, висо-
кими горами, стрімкими річка-
ми, пам’ятками історії,  архітек-
тури й культури.  Вас гостинно 
зустрінуть, розкажуть, де і що 
краще купити, замовити, поди-
витися. В області  лише  «зеле-
них садиб» більш як 300, що пе-
ревищує 80% їх загальної  кіль-
кості в Україні, в кожному місті 
й містечку до ваших послуг го-
телі, мотелі, хостели, санаторії 
тощо.  Так що завжди знайде-
те де зупинитися і обрати марш-
рут до вподоби: пішохідний, при-
годницький, екстремальний або 
дуже популярний останнім ча-
сом водний туризм Дністром, по 
якому з весни до осені щоден-
но сплавляються сотні туристів 
на байдарках, каное або пло-
тах. Знайомство з цим чудовим 
краєм  варто починати з облас-
ного центру, який має дуже до-
бре сполучення з іншими регіо-
нами України.

Тепле, красиве  
і комфортне

Центр міста, в якому найбіль-
ше цікавих пам’яток історії, архі-
тектури і культури, можна  огля-
нути за пів дня. Але за умови, 
що у вас не виникне спокуси де-
тальніше ознайомитися з історі-
єю краю, його минулим і сього-
денням у музеях або поспілкува-
тися із друзями чи родиною в од-
ному із затишних кафе, яких до-
вкола безліч.    

Прибувши  поїздом на заліз-
ничний вокзал чи автобусом на 
центральний автовокзал,  вже за 
десять хвилин пішої прогулянки 
матимете змогу побачити  будів-
лю, яку зображено на гербі міс-
та.  Це міська ратуша — єдина в 
Україні у стилі конструктивізму, 
що панував у 1930 роках,  і єди-
на в нашій державі світська спо-

руда з позолоченою банею. Тут 
розміщено краєзнавчий музей, 
експозиції якого повідають вам 
про природу, історію, народне 
мистецтво та археологічні знахід-
ки краю. Його окраса — колек-
ція археологічних пам’яток доби 
Київської Русі й Галицько-Волин-
ської держави, багате зібрання 
зброї та стародруків, речей на-
родного побуту тощо. А якщо у 
вас є бажання й сили подолати 
166 сходинок до оглядового май-
данчика під банею  ратуші,  звід-
си побачите панораму міста з ви-
соти пташиного польоту.

Ще кілька хвилин прогулянки 
— і ви вже біля скарбниці обра-
зотворчого мистецтва Прикар-
паття. Експозиційна зала му-
зею розташована у  найдавні-
шій споруді міста — ренесансно-
му костелі Непорочного Зачаття 
Діви Марії. Ви зможете побачи-
ти  унікальні пам’ятки галицько-
го іконопису, творчість класиків 
західноукраїнського малярства, 
роботи українських художників 
другої половини ХХ століття. По-
ряд — твори польських, австрій-
ських, німецьких та італійських 
майстрів ХVIII—XX сторіч. У му-
зеї зберігається велика колекція 
сучасної закордонної графіки.  
Гордість експозиції  скульптур — 
три фігури ангелів путті різця са-
мого Іоанна Георга Пінзеля. 

Знайомлячись із центом міс-
та, обов’язково вийдете  на го-
ловну пішохідну вулицю, яку на-
зивають «стометрівкою» або 
«соткою», хоч її довжина — ме-
трів із 500. Вулиця давно ста-
ла  місцем зустрічей та прогу-
лянок і тутешніх жителів, і гос-
тей, виступів вуличних музикан-
тів. Книгарні, кав’ярні, крамнич-
ки приваблюють розмаїттям, а 
під час щорічного міжнародного 
фестивалю «Свято ковалів» го-
ловні гості —  ковані скульптури. 

Ідея Urban Space 100 — ство-
рити громадський проєкт в Іва-
но-Франківську, що стане успіш-
ним прикладом об’єднання соці-
ально активних людей для роз-
витку свого міста. Краудфан-
дингова компанія об’єднала 100 

людей, що профінансували про-
єкт. 80% прибутку спрямовують 
на реалізацію громадських про-
єктів в Івано-Франківську. 

Культурний центр 
Гуцульщини

За 55 кілометрів від Івано-
Франківська розташоване міс-
то Коломия, яке оспівано в піс-
нях і від назви якого походять 
гуцульські співанки-коломийки.  
До міста добратись дуже легко 
— є багато автобусів і маршру-
ток, поїздів. Одні називають Ко-
ломию столицею Гуцульщини, 
інші — маленьким Львовом. З 
містом пов’язане ім’я письмен-
ника Леопольда фон Захера-
Мазоха, про що свідчать його  
українські новели «Дон Жуан з 
Коломиї» та «Місячна ніч». 

Коломийський ринок вишива-
нок  унікальний не лише  товара-
ми, а ще й тім, що тут не вдень, а  
щотижня у ніч із середи на чет-
вер близько другої години зби-
раються майстрині-вишиваль-
ниці, які продають свій крам. Со-
рочки, спідниці, запаски, шаро-
вари, віночки, рушники —  ко-
жен може знайти товар  до сма-
ку і відповідно до наповнення 
свого гаманця. Останнє теж 
важливо, бо на цьому  ринку уні-
кальний виріб можна придбати 
досить дешево. Адже більшість 
його продають самі майстри-
ні. По вишиті сорочки, особливо 
популярні серед покупців, сюди 
приїжджають  з різних регіонів 
України і навіть із сусідніх країн.

Музей «Писанка» один з  най-
відоміших в Україні, розташо-
ваний саме в Коломиї, визна-
но найбільшою писанкою у сві-
ті, оскільки заввишки сягає  13,5 
метра, а діаметр — 10 метрів. У 
цьому унікальному музеї  зібра-
но понад 6 тисяч писанок, кра-

шанок з усіх регіонів України. 
Чимало пасхальних яєць пере-
дала  з-за кордону діаспора.  

Село-музей
Криворівня. У цьому селі по-

любляв відпочивати Іван Фран-
ко, з його легкої руки сюди не-
одноразово навідувалися Ле-
ся Українка та її найкраща по-
друга письменниця Ольга Ко-
билянська, Осип Маковей та їх-
ній  спільний друг Василь Сте-
фаник, дружина Антона Чехова 
відома акторка свого часу Оль-
га Кніппер. Михайло Коцюбин-
ський  жив у селі по кілька ро-
ків, створив повість «Тіні забу-
тих предків», за якою Сергій Па-
раджанов зняв фільм. 

У музеях Криворівні мож-
на провести цілий день.  Хата-
ґражда — пам’ятка архітектури, 
в  якій знімали стрічку «Тіні за-
бутих предків». Літературно-ме-
моріальний музей Івана Франка  
розташовано в будинку, де він 
жив у літні місяці й де збиралися 
його численні друзі, серед яких 
були Михайло Грушевський,  Во-
лодимир Шухевич та інші. Бага-
то цікавого можна побачити і в 
краєзнавчому музеї Михайла 
Грушевського.  

Найбільший гірськолижний 
курорт України «Буковель» теж 
розташований в Івано-Франків-
ській області. Цей туристично-
рекреаційний комплекс працює 
цілорічно. І недарма, оскільки 
за останніх 15 років чисельність 
відпочивальників зросла з кіль-
кох десятків тисяч до майже пів-
тора мільйона за рік.  

Улітку  Буковель стає лісовим 
Артеком, де на школярів чека-
ють три дитячих табори відпо-
чинку. А на дорослих  —  пішохід-
ний туризм, прогулянки на конях,  
купання в гірських або штучних 
озерах та багато інших розваг.

Варто побувати в Манявсько-
му скиті, який тривалий час слу-
гував опорою православ’я на 
Західній Україні, коли вона бу-
ла під владою чужоземців. Цей 
монастир за жорсткість статуту 
й аскетизм одержав назву Дру-
гого Афону. Безумовно, є що 
подивитися у колишній столи-
ці Галицько-Волинської держа-
ви Галичі, завжди велелюдному 
Яремчі з його водоспадом і ба-
гатьох інших містах і селах При-
карпаття. 
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути Івано-Фран-
ківської області можна дізнатися в управлінні міжнародно-
го співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Іва-
но-Франківської ОДА за адресою: вул. Грушевського, 21;  
тел.: (0342)55-19-25; 55-20-42; e-mail: ums@if.gov.ua.

 Івано-Франківщина: 
чарівний край 

Черемоша й Прута  

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +13 +18 Черкаська +4 +9 +13 +18
Житомирська +4 +9 +13 +18 Кіровоградська +4 +9 +13 +18
Чернігівська +4 +9 +13 +18 Полтавська +4 +9 +13 +18
Сумська +3 +8 +13 +18 Дніпропетровська +4 +9 +13 +18
Закарпатська +4 +9 +17 +22 Одеська +7 +12 +15 +20
Рівненська +4 +9 +14 +19 Миколаївська +6 +11 +14 +19
Львівська +4 +9 +17 +22 Херсонська +5 +10 +14 +19
Івано-Франківська +3 +8 +17 +22 Запорізька +5 +10 +14 +19
Волинська +4 +9 +14 +19 Харківська +4 +9 +13 +18
Хмельницька +4 +9 +14 +19 Донецька +4 +9 +13 +18
Чернівецька +3 +8 +17 +22 Луганська +3 +8 +13 +18
Тернопільська +4 +9 +14 +19 Крим +5 +10 +14 +19
Вінницька +4 +9 +15 +20 Київ +7 +9  +16 +18

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

13..18
4..9

13..18
4..9

13..18
4..9

14..19
5..10

14..19
4..9

гроза
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Як фізики можуть допомогти у встановленні істини, 
науковці-історики дізналися під час семінару, а згодом 
зможуть застосувати це у повсякденній роботі
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