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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Зараз важливо 

давати додаткове 
натхнення воїнам, які 

боронять українську 
землю, захищають 

наш суверенітет, 
територіальну 

цілісність».

Після навчань резервісти 
отримають гроші

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Десантно-штурмові війська готують-
ся до навчальних зборів резервістів оперативного резерву пер-
шої черги, в яких візьме участь понад тисяча осіб. Програма 
міститиме заходи індивідуальної та колективної підготовки та 
обов’язковий навчальний стрибок із парашутом. Основну ува-
гу буде спрямовано на підвищення рівня професійної підготов-
ки, навченості, бойової злагодженості дій у складі підрозділів, 
екіпажів, розрахунків тощо.

Протягом визначеного періоду зборів резервісти мешкати-
муть у польовому таборі загальновійськового полігона ДШВ з 
усіма належними умовами, повідомляє УНІАН. До складу опе-
ративного резерву першої черги входять військовослужбовці, 
більшість яких уже відслужили за мобілізацією, мають досвід 
ведення бойових дій у зоні АТО й удосконалюють набуті нави-
чки за своїми спеціальностями під час проведення таких на-
вчань та зборів. 

Найцікавіше, що резервісти, які виконають програму підго-
товки, тобто пройдуть цьогорічні навчальні збори, отримають 
одноразове грошове заохочення.

187 
друкованих ЗМІ та редакцій  

вже реформовано. З них 10 державних  
і 177 комунальних

ТРУДОВІ МІГРАНТИ. Вони люблять Батьківщину та сумують  
за рідними, проте їдуть заробляти за кордон

Українські муляри 
розбудовують  
інші держави

Президент про Всеукраїнську акцію «Діти єднають 
Україну», в якій беруть участь представники всіх 
областей

5
ІНІЦІАТИВА

У медіа-волонтерському 
проекті «Реформована 
преса — Українській армії» 
активну участь беруть 
паперові ЗМІ Сумщини 
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Медична реформа: успіх поза політикою
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Напередодні початку національної кампанії  
«Лікар для кожної сім’ї» уряд ухвалив важливі рішення

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

У свідомості людини мисля-
чої спротив змінам і крити-

ка перетворень у системі охо-
рони здоров’я, які збирають 

під знамена представників різ-
них політичних сил, легко ні-
велюються  шокуючим  повідо-
мленням прокуратури про те, 
як  працівники найпередові-
шої дитячої медичної устано-
ви крали і перепродували лі-

ки, призначені та оплачені бю-
джетом для лікування малень-
ких пацієнтів із надскладни-
ми діагнозами. Тож зверта-
ти зі шляху реформування не 
можна, хоч би хто що казав. 
А досвід втрати близьких че-

рез невчасну чи некваліфіко-
вану допомогу лише має дода-
вати впевненості. Про власний 
біль від втрати дорогої люди-
ни,  який упевнює у тому, що 
зміни потрібні й невідворотні, 
згадав і Прем’єр-міністр Воло-

димир Гройсман, відкриваючи 
вчора чергове засідання  Ка-
бінету Міністрів, на якому бу-
ло ухвалено важливі рішення, 
що стануть фундаментом 
для трансформації сис-
теми охорони здоров’я.

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про 
відзначення у 2018 році Дня 
пам’яті та примирення і 73-ї 
річниці перемоги над нацизмом  
у Другій світовій війні»4
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Обвинувачена Василькова Галина Вікторівна, 19.11.1956 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч. 4, 191 ч. 5, ст. 200 ч. 2 КК України, відповідно до 
вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 10 
квітня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Сторожинецько-
го районного суду Чернівецької області за адресою: вул. Чернівецька, 6,  
м. Сторожинець Чернівецької області, для участі в судовому засідані як 
обвинувачена.

Суддя А. М. Пташник

Приморський районний суд м. Одеси викликає Одношивкіну Олену Ана-
толіївну та Зарубу Олександра Володимировича як відповідачів по справі  
№ 522/22224/15 за позовом Каркозової Олени Аркадіївни до Заруба Олексан-
дра Володимировича, Стадниченко Нелі Євгенівни, треті особи Об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Каркашадзе 9» в особі голови 
Аміца Олександра Сергійовича, Департамент державної архітектурно-буді-
вельної інспекції в Одеській області, Управління архітектури та містобудуван-
ня Одеської міської ради про зобов’язання вчинити певні дії. Засідання відбу-
деться 24.04.2018 р. о 14.30 год. в приміщенні Приморського райсуду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Свідоцтво про реєстрацію 

автомобіля САЕ 421122 

від 22.02.2011 року, видане 

на ім’я Хмари Богдана 

Леонідовича, 

вважати втраченим.

Втрачений судновий білет 

серія СЯ 000391 від 15.09.2009 р. 

на судно «Key Largo 17» 

з бортовим номером 

«ОДА 2767 к», що належить 

Зубку Ігорю Іллічу, 

вважати недійсним.

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: F11G18302
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.04.2018, 20.04.2018, 03.05.2018, 14.05.2018, 23.05.2018,
04.06.2018, 13.06.2018, 22.06.2018, 04.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35946-asset- 
sell-id-162182

Номер лота: F11GL18384- F11GL18386
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 17.05.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35900-asset- 
sell-id-162074

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, квартал Юві-
лейний, 10/6) викликається на 03.04.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, го-
ловуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за адресою: Жи-
томирська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), викликається на 04.04.2018 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

3) Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Голо-
вня О. Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), викликається на 
20.04.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судо-
ве провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області перебуває обвинувальний акт по кримінально-
му провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань за № 22018050000000012 від 17 січня 2018 року за пі-
дозрою Лезкано Ярослава Леопольдовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Лезкано Ярослава Лео-
польдовича в підготовче судове засідання на 05 квітня 2018 ро-
ку о 10 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Ми-
колайовича, 28.10.1991 року народження, як обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному акту, внесе-
ному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 
24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, в 
підготовче судове засідання, призначене на 02 квітня 2018 року о 15 годині 00 
хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (кор-
пус № 2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна 
Миколи Миколайовича.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України,  
ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 03.04.2018 р. о 09.00 год., 04.05.2018 р. о 10.00 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області (адреса розташування: Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 10) для участі в судовому засіданні в ста-
тусі обвинуваченого в кримінальному провадженні № 22014050000000466 від 13.12.2014 р. за 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту опублікуван-
ня повістки про виклик обвинувачений вважається належним чином повідомленим з її змістом. 
Додатково повідомляється, що процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваче-
ному, надсилаються адвокату Таушан Дмитру Андрійовичу, який здійснює захист у криміналь-
ному провадженні за рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Карабан I. І., Стоілова Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Малькова Ірина Миколаївна, 25.12.1966 р.н., заре-

єстрована за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 208/12, вул. Ен-
тузіастів, 5/79, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, 1/171, відповідно до 
вимог ст. ст. 297-5, 133,135 КПК України, викликається 31.03.2018 
року у період з 09.00 год. до 15.00 год. до слідчого Конецької Т. І. в 
каб. 330 СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області за адресою: м. Чер-
нівці, вулиця Героїв Майдану, 200А, або до Чернівецької обласної 
прокуратури, до каб. 43, вулиця М. Кордуби, 21, м. Чернівці, для 
вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрюваної та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні   
№ 32012270000000008 від 26.11.2012 року.

Повістка про виклик до СВ Дніпровського ВП ГУНП  
в Запорізькій області  підозрюваного 

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області  знаходиться кримі-
нальне провадження 12015080050001327  за підозрою Мамченка Олександра Володими-
ровича, 22.10.1980  року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 4 ст.191,ч. 2 ст. 366 КК України, по якому здійснюється спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Підозрюваний Мамченко О. В. 
зареєстрований за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Підріжжя, вул. 40 
років Перемоги, б. 72. На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України слідчий Дніпровського ВП 
ГУНП в Запорізькій області викликає Мамченка Олександра Володимировича для участі 
у слідчих діях: повідомленні про підозру, допиті підозрюваного, обранні запобіжного за-
ходу, ознайомленні з матеріалами кримінальної справи, які відбудуться 29 та 30 березня 
2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,191.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судо-
ве засідання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) як об-
винуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19 по кримі-
нальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Сер-
би В.І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбудеться 12 квітня 2018 року о 13.30 годині за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Шалагінова А. В.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення  

про головний орган військового управління 
Національної гвардії України

1. Внести до Положення про головний орган військового управління Національ-
ної гвардії України, затвердженого Указом Президента України від 28 березня 2014 
року № 346 «Питання головного органу військового управління Національної гвар-
дії України» (зі змінами, внесеними Указом від 9 травня 2014 року № 460), та-
кі зміни:

1) у пункті 4:
у підпункті 6 слова «військових частин і підрозділів» замінити словами «вій-

ськових частин (підрозділів)»;
підпункт 7 після слів «військових частинах (центрах) Національної гвардії Укра-

їни» доповнити словами «а перепідготовку і підвищення кваліфікації медичних і 
фармацевтичних фахівців (військовослужбовців, працівників) Національної гвар-
дії України – на базі вищих навчальних закладів, закладів підвищення кваліфіка-
ції і перепідготовки кадрів незалежно від форми власності та підпорядкування»;

у підпункті 10 слова «вищих навчальних закладів, навчальних військових час-
тин (центрів), баз, установ та закладів» замінити словами «вищих військових на-
вчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони 
здоров’я та установ»;

підпункт 11 доповнити словами «іноземцями та особами без громадянства у ви-
падках, порядку та на умовах, визначених законодавством»;

підпункти 12 і 17 викласти в такій редакції:
«12) організовує у взаємодії з органами Національної поліції України вивчення 

та добір призовників у Національну гвардію України, їх розподіл і відправлення до 
територіальних управлінь НГУ, з’єднань, військових частин (підрозділів), навчаль-
них військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Націо-
нальної гвардії України»;

«17) організовує та забезпечує проведення заходів з підвищення рівня військо-
во-патріотичного виховання, зміцнення військової дисципліни і правопорядку, мо-
рально-психологічного забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, бойового 
навчання та службової (бойової) діяльності Національної гвардії України»;

доповнити пункт підпунктом 171 такого змісту:
«171) забезпечує в межах, передбачених законодавством, співпрацю Національ-

ної гвардії України та релігійних організацій у сфері задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців і працівників Національної гвардії України шляхом організації 
служби військового духовенства (капеланської служби)»;

у підпункті 19 слова «органи і підрозділи» замінити словами «відповідні вій-
ськові частини»;

підпункт 24 викласти в такій редакції:
«24) організовує та здійснює в установленому порядку координацію діяльнос-

ті сил та засобів правоохоронних органів, залучених до припинення масових за-
ворушень»;

доповнити пункт підпунктами 25 – 27 такого змісту:
«25) забезпечує в межах компетенції здійснення заходів щодо медичного за-

безпечення військовослужбовців Національної гвардії України, ветеранів військо-
вої служби, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавством 
України надано право користуватися закладами охорони здоров’я Національної 
гвардії України;

26) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у Національній 
гвардії України;

27) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на головний орган 
військового управління НГУ завдань»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Головний орган військового управління НГУ в процесі виконання покладе-

них на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з Управлінням державної 
охорони України, іншими правоохоронними органами, Збройними Силами Украї-
ни, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формування-
ми, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами дер-

жавної влади, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також з 
адміністрацією і режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням»;

3) у пункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
«8. Начальником головного органу військового управління НГУ є командувач 

Національної гвардії України, який призначається на посаду Президентом Украї-
ни за поданням Міністра внутрішніх справ України та звільняється з посади Пре-
зидентом України. На посаду командувача Національної гвардії України признача-
ється військовослужбовець»;

в абзаці третьому слова «і звільняються з посад Президентом України за по-
данням командувача Національної гвардії України, погодженим із Міністром вну-
трішніх справ України» замінити словами «за поданням командувача Національної 
гвардії України та звільняються з посад Президентом України»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:
«У разі неможливості виконання командувачем Національної гвардії Укра-

їни службових обов’язків (відрядження, хвороба, інші поважні причини) його 
обов’язки тимчасово виконує перший заступник командувача Національної гвар-
дії України.

У разі звільнення командувача Національної гвардії України з посади до при-
значення іншої особи на цю посаду Президент України призначає виконуючого 
обов’язки командувача Національної гвардії України. Подання Президентові Украї-
ни стосовно кандидатури виконуючого обов’язки командувача Національної гвар-
дії України вносить Міністр внутрішніх справ України»;

4) у пункті 9:
доповнити пункт підпунктами 101 і 102 такого змісту:
«101) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо призначення 

на посади керівників структурних підрозділів головного органу військового управ-
ління НГУ, територіальних управлінь НГУ та вищих військових навчальних закладів 
Національної гвардії України;

102) призначає за погодженням з Міністром внутрішніх справ України на по-
сади командирів військових частин (підрозділів) Національної гвардії України та 
звільняє їх з посад»;

у підпункті 14 слова «військових частин, підрозділів, вищих навчальних закла-
дів, начальникам навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів» 
замінити словами «військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних 
закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я 
та установ»;

доповнити пункт підпунктами 161 і 162 такого змісту:
«161) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо затверджен-

ня номенклатури посад для призначення на посади військовослужбовців Націо-
нальної гвардії України;

162) у межах повноважень здійснює заходи із запобігання вчиненню корупцій-
них правопорушень військовослужбовцями і працівниками Національної гвардії 
України»;

5) абзац перший пункту 12 доповнити словами «та інших джерел, не заборо-
нених законом»;

6) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Структуру головного органу військового управління НГУ, територіальних 

управлінь НГУ, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових на-
вчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охоро-
ни здоров’я та установ Національної гвардії України затверджує Міністр внутрішніх 
справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

До структури головного органу військового управління НГУ входять організа-
ційно поєднані структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи і служби), 
що забезпечують діяльність командувача Національної гвардії України та виконан-
ня покладених на Національну гвардію України завдань.

Штати головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь 
НГУ, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних за-
кладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та 
установ Національної гвардії України, у тому числі на особливий період, а також 
зміни до них затверджує командувач Національної гвардії України.

Перелік посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповід-
них їм граничних військових звань затверджує Міністр внутрішніх справ України за 
пропозицією командувача Національної гвардії України»;

7) пункт 14 після слова «найменуванням» доповнити словами «інші печатки та 
штампи»;

8) у тексті Положення слова «і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчаль-
ні військові частини (центри), бази, установи та заклади» в усіх відмінках замі-
нити словами «(підрозділи), вищі військові навчальні заклади, навчальні військо-
ві частини (центри), бази, заклади охорони здоров’я та установи» у відповідно-
му відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 березня 2018 року
№84/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 206 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 22 липня 2015 р. № 622
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. 

№ 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та ме-
дичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупів-
лі» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2260; 2016 р., № 68, ст. 2305) та-
кі зміни:

у підпункті 1:
в абзаці другому слова «виробів медичного призначення» замінити словами 

«медичних виробів»;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«Рішення щодо вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, 

приймається та затверджується у визначеному Міністерством охорони здоров’я 
порядку відповідно до критеріїв, визначених у цьому підпункті;»;

підпункт 4 після слів «Міністерства охорони здоров’я» доповнити словами «, які 
забезпечені необхідними виробничими потужностями,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції 

походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі  
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгів-
лі України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо ім-
порту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Ро-
сійської Федерації та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність 
продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 26.03.2018 № АД-384/2018/4411-05, яким вирішила про-
довжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо 
імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Ро-
сійської Федерації, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 13.04.2017 
№ АД-372/2017/4411-05.

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього по-
відомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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ОГОЛОШЕННЯ

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

До відома керівників органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських та сільських 
рад), органів виконавчої влади, територіальних органів Держгеокадастру, топографо-геодезичних 

 та картографічних підприємств, агроформувань усіх форм власності, користувачів лісового фонду, 
проектних та будівельних організацій, промислових та транспортних підприємств, 
установ і населення (власників та користувачів земельних ділянок, розташованих

 у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів)

Повідомляєм, що територіями Львівської області, Рівненської області, Волинської області, Івано-Фран-
ківської області, Тернопільської області, Хмельницької області та Житомирської області проходять магі-
стральні трубопроводи, що експлуатуються ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в особі УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ». Пара-
лельно до трубопроводів прокладено повітряні та підземні кабельні лінії зв’язку. 

Найменування підприємства магістральних трубопроводів (структурного підрозділу) та його місцезна-
ходження: 
• ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» -
адреса: Кловський узвіз, 9/1, м.Київ, 01021, тел. (044) 461-24-44
• Управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» - 
адреса: вул. Рубчака, 3, м.Львів, 79000, тел. (032) 264-57-28 
Назва магістрального трубопроводу, його діаметр: ТОРЖОК – ДОЛИНА, БІЛЬЧЕ - ВОЛИЦЯ – ДОЛИНА, 

ІВАЦЕВИЧІ – ДОЛИНА, КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ – 1, КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ – 2, ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК – РІВНЕ, 
ПУКЕНИЧІ – КОМАРНО, КОМАРНО – ДРОЗДОВИЧІ, КОМАРНО – ДЕРЖКОРДОН (РП), КОРОСТЕНЬ – РО-
КИТНЕ, РОКИТНЕ – ДУБРОВИЦЯ, ІВАЦЕВИЧІ – КОМАРНО (ДАШАВА – МІНСЬК), КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА – РІВ-
НЕ, БІЛЬЧЕ – ВОЛИЦЯ – ЛЬВІВ, ІВАНИКИ – ПУКЕНИЧІ, ПУКЕНИЧІ – ДОЛИНА, КС ПУКЕНИЧІ – ДКС ДАША-
ВА, КОМАРНО – ЯВОРІВ, ОПАРИ – ДРОГОБИЧ, УГЕРСЬКО – ОПАРИ, ДКС – БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЯ – КЗУ-2 з усі-
ма об’єктами та спорудами, пов’язаними з ними єдиним технологічним процесом, яким здійснюють тран-
зитне, міждержавне, міжрегіональне постачання транспортованого товарного природного газу спожива-
чам, Ду 300 - Ду 1400.

Місцезнаходження магістрального трубопроводу: Львівська область, Рівненська область, Волинська об-
ласть, Івано-Франківська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Житомирська область.

Розміри охоронних зон об’єктів магістрального трубопроводу у метрах (в залежності від діаметру):  
75-350 метрів з обох боків від осі.

Площа, на яку поширюється обмеження у використанні земельних ділянок, у гектарах: 183911,47 гек-
тара.

Вид обмеження у використанні земельних ділянок: територіальна група - охоронні зони; категорія зе-
мель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Зміст обмеження у використанні земельних ділянок: згідно ст.ст. 8, 11, 15 «Правил охорони магістраль-
них трубопроводів», затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, та ст.ст. 8,14, 19-22  За-
кону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 
17.02.2011 року № 3041-VI.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! З метою захисту життя та здоров’я громадян, належної експлуатації та обслуговування ма-
гістральних трубопроводів, а також попередження аварійних ситуацій,  на земельних ділянках у межах охо-
ронних зон магістральних трубопроводів від 75 м до 350 м в обидва боки від осі газопроводу (залежно від 
діаметру) категорично заборонено:

– будувати житлові  будинки,  виробничі  чи  інші  будівлі та споруди, громадські будівлі; 
– розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів; 
– будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди; 
– будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газо-

проводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопрово-
дів; 

– влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричи-
няють корозію; 

– розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовува-
ти заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; 

– будувати горожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, ви-
ноградників тощо; 

– зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та ста-
ціонарні пасіки; 

– висаджувати багаторічні насадження; 
– облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 
– переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та  відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів; 
– кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокуша-

ми і тралами;
– розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню;
– пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів; 
– розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та 

інші споруди, що захищають об’єкти  магістральних  трубопроводів  від руйнування, а також прилеглі   те-
риторії   від   аварійного   витікання  продукту,  що транспортується магістральним трубопроводом;

– проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунк-
тів кабельного зв’язку, що не  обслуговуються,  огорож  вузлів  лінійної  арматури, станцій катодного і дре-
нажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну 
арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістраль-
них трубопроводів;

– переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджу-
вати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, крано-
ве обладнання, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубо-
проводів;

– перешкоджати проїзду   аварійної   та   спеціальної   техніки підприємств магістральних трубопроводів.
Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні, гірничі, землечерпальні та погли-

блювальні роботи на земельних ділянках у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні газопроводи 
проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар’єрів для добування корисних 
копалин проводяться лише за письмовою згодою УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» та відповідних органів держав-
ного нагляду і контролю.

Проїзд автомашин і механізмів через газопроводи здійснювати дорогами і переїздами, спеціально об-
ладнаними і по годженими з УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах газопроводів землекористувачам належить 
проводити з обов’язковим попереднім повідомленням УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» про початок орно-посів-
них та збиральних робіт.

Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах газопроводів із застосуванням машин 
і механізмів не дозволяється обробіток грунту на глибині понад 0,45 м.

Особи, винні в пошкодженні газопроводу, лінійних споруд і кабелів зв’язку, притягуються до адміністра-
тивної та/або кри мінальної відповідальності.

Права та обов’язки підприємства магістральних трубопроводів і встановлена законодавством відпові-
дальність в разі пошкодження або руйнування об’єктів магістрального трубопроводу: згідно ст.ст. 4-5, 7, 
9-10, 14-16, 19-20, 22-23 «Правил охорони магістральних газопроводів», затверджених постановою КМУ 
від 16.11.2002 року № 1747, ст.ст. 6-7, 9, 10,14-17, 19-21, 23, 25 Закону України «Про правовий режим зе-
мель охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів» від 17.02.2011 року № 3041-VI, ст.ст. 279, 292 
ККУ, ст. 138 КУпАП, та іншими чинними законодавчими актами.

ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил охорони магістральних трубопроводів.
У разі виявлення пропусків газу або пошкодження магістрального трубопроводу, в тому числі під час 

проведення зем ляних робіт, слід негайно припинити роботи, організувати охорону цього місця на віддалі 
охоронної зони (75 м - 350 м) і повідомити про це УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» за адресою: 79053 м. Львів, вул. 
I. Рубчака, 3, тел.: (032) 263-10-77, 297-18-05.

Строк, на який встановлено обмеження у використанні земельних ділянок: безстроково. 
Відомості щодо наявності розпізнавальних та сигнальних знаків місцезнаходження магістрального тру-

бопроводу (знаків закріплення траси магістрального трубопроводу на місцевості) згідно з вимогами пра-
вил технічної експлуатації відповідного магістрального трубопроводу): встановлено 7834 знаків закріплен-
ня траси магістральних трубопроводів.

Інформація про документ, на підставі якого встановлено обмеження у використанні земельних ділянок: 
документація дозвільного характеру на будівництво об’єктів магістрального трубопроводів.

Повідомляємо власників та користувачів земельних ділянок, що виді-
лені у межах територіальної приналежності до с. Лище Луцького райо-
ну Волинської області, про існування обмежень у використанні земель-
них ділянок, розташованих у межах охоронної зони об’єкта магістраль-
ного трубопроводу газопроводу-відводу 2 до газорозподільної станції  
м. Луцьк Волинська обл. Ду 300, що експлуатується ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» 
в особі УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Найменування підприємства магістральних трубопроводів (структурно-
го підрозділу) та його місцезнаходження: 

• ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», адреса: 
Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, тел. (044) 461-24-44

 в особі Філії «Управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНС-
ГАЗ», адреса: вул. Рубчака,3, м. Львів, 79000, тел. (032) 264-57-28 

• Волинське лінійне виробниче управління магістральних газопрово-
дів, адреса:  вул. Модеста Левицького,7, м.Ковель, Волинська обл., 45008 
тел. (3352) 4-88-87

Назва магістрального трубопроводу та його діаметр: газопровід-відвід 
2 на ГРС м. Луцьк Волинська обл. Ду 300.

Місцезнаходження магістрального трубопроводу: с. Лище Луцького 
району Волинської області.

Розміри охоронних зон об’єктів магістрального трубопроводу у метрах: 
100 метрів з обох боків від осі.

Площа, на яку поширюється обмеження у використанні земельних ді-
лянок, у гектарах: 154 гектари.

Вид обмеження у використанні земельних ділянок: територіальна гру-
па - охоронні зони; категорія земель - землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Зміст обмеження у використанні земельних ділянок: згідно ст.ст. 8, 11, 
15 «Правил охорони магістральних трубопроводів», затверджених поста-
новою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, та ст.ст. 8,14, 19-22  Закону Укра-
їни «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів» від 17.02.2011 року № 3041-VI.

Строк, на який встановлено обмеження у використанні земельних ді-
лянок: безстроково. 

Права та обов’язки підприємства магістральних трубопроводів і вста-
новлена законодавством відповідальність в разі пошкодження або руй-
нування об’єктів магістрального трубопроводу: згідно ст.ст. 4-5, 7, 9-10, 
14-16, 19-20, 22-23 «Правил охорони магістральних трубопроводів», за-
тверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, ст.ст. 6-7, 9, 
10,14-17, 19-21, 23, 25 Закону України «Про правовий режим земель охо-
ронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011 року  
№ 3041-VI, ст.ст. 279, 292 ККУ, ст. 138 КУпАП.

Відомості щодо наявності розпізнавальних та сигнальних знаків міс-
цезнаходження магістрального трубопроводу (знаків закріплення траси 
магістрального трубопроводу на місцевості) згідно з вимогами правил 
технічної експлуатації відповідного магістрального трубопроводу): вста-
новлено 11 знаків закріплення траси магістрального трубопроводу.

Інформація про документ, на підставі якого встановлено обмеження у 
використанні земельних ділянок: документація дозвільного характеру на 
будівництво газопроводу-відводу 2 на ГРС м. Луцьк Волинська обл. Ду 
300.

Перелік власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у 
межах охоронної зони об’єкта магістрального трубопроводу - газопрово-
ду-відводу 2 на ГРС м. Луцьк Волинська обл. Ду 300 (згідно рішень Ли-
щенської сільської ради від 14.03.1995 р. № 5/5 «Про виділення земель-
ної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку» та  від 
14.04.1998 р. № 01 про передачу земельної ділянки площею 0,12 га в при-
ватну власність): Редько Ю. М.

Токмацький районний суд Запо-
різької області викликає як обвину-
ваченого Гулька Дмитра Володими-
ровича в підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
05.04.2018 року об 11.00 годині в залі 
судового засідання Токмацького ра-
йонного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі 
неявки обвинуваченого Гулька Д. В. 
кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя Погрібна О. М.

Токмацький районний суд Запо-
різької області викликає як обвину-
ваченого Киз’юрова Михайла Олек-
сандровича у судове засідання в 
кримінальному провадженні за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 04.04.2018 року о 15 годині в залі 
судового засідання Токмацького ра-
йонного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У ра-
зі неявки обвинуваченого Киз’юрова 
М. О. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запо-
різької області викликає як обвину-
ваченого Губіна Артема Костянтино-
вича у судове засідання в криміналь-
ному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 05.04.2018 
року о 15 годині в залі судового за-
сідання Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченого Губіна А. К. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за 
його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на 
підставі постанови господарського суду Київської об-
ласті від 11.01.2018 року в справі № 911/3709/17 та ЗУ 
«Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», оголошує конкурс для 
визначення організатора аукціону для продажу май-
на підприємства - банкрута Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Софт-Системс», місцезнаходжен-
ня якого: Київська область, Києво-Святошинський ра-
йон, місто Вишневе, вулиця Залізнична, будинок 92, 
офіс 65 (код ЄДРПОУ 37642733).

Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог 
ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», до участі в кон-
курсі допускаються фізичні або юридичні особи, що 
мають ліцензію на проведення торгів, достатній, але 
не менш як п’ять років, досвід проведення аукціо-
нів. Для участі в конкурсі претендент подає ліквіда-
тору Шиману Є. О. такі документи: заяву про участь у 
конкурсі із зазначенням повного найменування, рек-
візитів (місцезнаходження, телефон, телефакс, елек-
тронна пошта, інші засоби зв’язку) форми власності 
та статусу підприємства (організації), складу керівни-
цтва (прізвище, ініціали, посада), чисельності праців-
ників, спеціалізації претендента, який виявив бажання 
брати участь у конкурсі, а також найменшу суму вина-
городи; копії установчого документа (статуту або за-
сновницького договору), свідоцтва про державну ре-
єстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвід-
чені підписом керівника та печаткою учасника кон-
курсу; копію договору про організацію продажу май-
на; копію балансу та звіту про фінансові результати за 
попередній рік, засвідчені підписом та печаткою ке-
рівника; документ, що підтверджує наявність мережі 
філій по Україні, копія положення про філію (місце-
знаходження, телефони, ПІБ директора); інформацію 
про наявність власного видання загальнодержавно-
го розповсюдження. Організатором аукціону не може 
бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредито-
рів та замовника аукціону.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом деся-
ти днів з дня розміщення оголошення в газеті «Уря-
довий кур’єр».

Пропозиції мають бути направлені на адресу 
для поштової кореспонденції: 49000, м. Дніпро, ву-
лиця Мечникова, 11, офіс 411. Тел. для довідок:  
(097) 363-25-93. Замовник аукціону ліквідатор ТОВ 
«Софт-Системс» Шиман Є. О.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Оголошує прийом слухачів на навчання за денною, 
вечірньою та заочною формою для підготовки фахів-
ців освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Пу-
блічне управління та адміністрування» галузі знань 
«Публічне управління та адміністрування».

Прийом на навчання здійснюється відповідно до За-
кону України «Про вищу освіту» та за умовами, визна-
ченими Положенням про прийом слухачів до Націо-
нальної академії державного управління при Прези-
дентові України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Термін навчання за денною формою — 18 міся-
ців, за вечірньою та заочною — 30 місяців. На навчан-
ня приймаються громадяни України, які мають вищу 
освіту.

Вступні випробування проводяться з 11 по 23 червня.
Зарахування — до 10 липня.
Початок занять з 1 вересня.
Документи подаються особисто до приймальної ко-

місії Національної академії (м. Київ) з 02 квітня по 01 
червня 2018 року, до Дніпропетровського, Львівсько-
го, Одеського та Харківського регіональних інститу-
тів державного управління з 02 квітня по 16 червня 
2018 року.

Приймальна комісія Національної академії та її ре-
гіональних інститутів державного управління працює 
щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 до 
16 години) за адресами:

Національна Академія (м. Київ): 03057, м. Київ, вул. 
Антона Цедіка, 20, тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.
gov.uа

Дніпропетровський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, 
тел.: (056)745-52-41, 
(056)794-58-06.
www.dbuapa.dp.ua

Львівський регіональ-
ний інститут державно-
го управління 
79491, м. Львів, смт 
Брюховичі, 
вул. Сухомлинсько-
го, 16, 
тел.: (032)244-81-12.
www.lvivacademy.com

Одеський 
регіональний 
інститут державного 
управління 
65009, м. Одеса, вул. 
Генуезька, 22, 
тел.: (048)705-97-11, 
(048)705-97-13.
www.oridu.odessa.ua

Харківський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
61050, м. Харків, 
Московський про-
спект, 75, 
тел.: (057)732-65-05.
www.kbuapa.kharkov.ua
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +5  +10 Черкаська +2  -3 +6  +11
Житомирська -2  +3 +5 +10 Кіровоградська +2  -3 +7  +12
Чернігівська -2  -7 +1 +6 Полтавська -1  -6 +3  +8
Сумська -3  -8 0  +5 Дніпропетровська +2  -3 +7 +12
Закарпатська 0  +5 +7  +12 Одеська 0  +5 +10  +15
Рівненська 0  +5 +5  +10 Миколаївська 0  +5 +8  +13
Львівська 0  +5 +7  +12 Херсонська 0  +5 +7  +12
Іва  -Франківська 0  +5 +8  +13 Запорізька -2  +3 +5  +10
Волинська 0  +5 +5  +10 Харківська -3  -8 +2  +7
Хмельницька 0  +5 +8  +13 Донецька +1  -4 +5  +10
Чернівецька 0  +5 +10  +15 Луганська -2  -7 +4  +9
Тернопільська 0  +5 +7  +12 Крим -2  +3 +9  +14
Вінницька 0  +5 +8  +13 Київ -1  +1 +6  +8
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…І український прапор 
на Балтиці

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. Група студентів Рівненського державного гу-
манітарного університету повернулася з педагогічної практики 
у гімназіях німецького міста Любек федеральної землі Сілезія-
Гольштайн. Це поки що єдиний університет в Україні, що завдя-
ки підтримці членів Ротарі-клубу міста Любека та Міжнародно-
го німецького товариства з питань освіти та культури має мож-
ливість такої співпраці.

— Не заборонятиму дітям говорити німецькою з помилками, 
інакше вони ніколи не навчаться спілкуватися правильно. До 
речі, це дасть змогу скоротити дистанцію між учителем та учня-
ми, яка в Україні ще доволі значна. А ось у німецьких гімназіях 
зовсім нема авторитаризму, там діти цілком довіряють настав-
никам: нам на таку довіру ще треба попрацювати в новій укра-
їнській школі, — такий головний висновок зробила після прак-
тики студентка-випускниця Ольга Шевчук. 

Тож вона щиро радить молодшим  колегам вивчати німець-
ку,  адже Німеччина відкрита для спілкування, звідти мож-
на брати найкращі практики викладання й повертатися, щоб 
швидше змінити Україну.

— Другий рік поспіль ми відправляємо на практику до Німеч-
чини, можливо, не зовсім упевнених у собі студентів, а  повер-
таються збагачені новими методиками та професійним досві-
дом ментально інші люди, — каже декан факультету інозем-
ної філології РДГУ професор Галина Ніколайчук. — Найкращі 
з них поповнюють лави викладачів альма-матер, працюють у 
школах та гімназіях області та України. І це лише один із при-
кладів, як наші студенти відчиняють вікно в Європу.

До 25-річчя факультет підійшов із багатовекторними міжна-
родними контактами. Маємо три сучасні центри: з вивчення ні-
мецької, що створений і діє за підтримки Гете-інституту в Укра-
їні,  французької — за підтримки Посольства Франції, й англій-
ської мов. Факультативно наші студенти вивчають іспанську, 
італійську і, звичайно ж, польську. Додайте до цього подвій-
ну магістратуру у французьких вишах, участь у проекті  British 
Councel, інші ініціативи, що формують нового вчителя для но-
вого освітнього простору в Україні.

Одне слово, тут постійно ставлять  перед собою високу ме-
ту і впевнено прямують до неї. Кажуть: якщо робити саме так, 
здійсняться навіть найсміливіші мрії. Про мрії ж рівненських 
студентів гостинним німцям тепер нагадує прапор України, 
який вони підняли на узбережжі Балтійського моря. 

«Великодній кошик» об’єднав два береги 
Сіверського Дінця

Іванка МІЩЕНКО 
 для «Урядового кур’єра»

ДО СВЯТА. Обласний ве-
ликодній ярмарок у Станиці 
Луганській зібрав велику кіль-
кість людей, які готуються до 
свята. Участь у торжищі взяли 
близько 50 підприємств хар-
чової та агропромисловості. 
Вони представили широкий 
асортимент продукції влас-
ного виробництва. Тут можна 
було придбати до святкового 
столу м’ясні, ковбасні, молоч-
ні, хлібобулочні вироби, сири, 
рибу та рибопродукти, про-
дукцію бджільництва. Сіль-
госпвиробники пропонували 
жителям Луганщини з обох 
боків лінії розмежування ви-
рощені ними овочі та фрук-
ти, м’ясо і ковбаси, молочні ви-
роби тощо. Усе це без посе-
редників від товаровиробни-
ків за цінами, нижчими, ніж у 
магазинах. А якщо врахувати, 
що саме у Станиці Луганській 
розташовано єдиний на Лу-
ганщині контрольно-пропус-
кний пункт, то люди, які при-
йшли з тимчасово окупова-
ної території, отримали змо-
гу придбати продукти й істот-
но зекономити. 

Майстрині з різних міст 
Луганщини запропонува-
ли краянам свої творчі робо-
ти: іграшки, великодні коши-
ки та все оздоблення до них, 
декоративні вироби, карти-
ни, вишиті бісером. У ярмар-
ку взяли участь і військові, 
які запропонували всім охо-
чим скуштувати смачної по-
льової каші. Одне слово, па-
нував піднесений святковий 
настрій. І це теж було одним 
із завдань, яке ставили перед 
собою організатори — облас-
на та районна державні адмі-
ністрації.

«Ярмарок організували не 
тільки для того, щоб у людей 
була змога придбати продук-
ти до святкового столу. Це 
був захід, який у спілкуван-
ні, у наших щедрих україн-
ських традиціях єднав людей 
по обидва боки Сіверського 
Дінця», — зауважив голова 
Луганської ОДА Юрій Гарбуз. 

Очільник області приділив 
багато часу спілкуванню з 
людьми з тимчасово окупо-
ваної території біля відділен-
ня Ощадбанку та на КПВВ 
«Станиця Луганська». Гово-
рили переважно про майбут-
нє мирне життя.

Справжній історик виростає  
із допитливого краєзнавця

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ.  Більш як 
сто дітей із 17 районів, міст і 
об’єднаних територіальних гро-
мад Полтавщини взяли участь 
в обласному злеті юних турис-
тів і краєзнавців, присвяченому 
65-річчю місцевого краєзнавчо-
го руху. Найактивніше себе про-
явили Білоцерківська ОТГ і Га-

дяцький район, які відрядили по 
дві команди. Програма злету бу-
ла досить насичена. На вистав-
ці учасники презентували ціка-
ві матеріали, здобуті в експеди-
ціях, під час походів та екскур-
сій, а також ті, що представле-
ні у шкільних музеях. Окрім то-
го, вони подали творчі звіти про 
розвиток туристсько-краєзнав-
чої справи у своєму районі, міс-
ті, ОТГ, закладі освіти. За під-

сумками журі, із 17 команд-учас-
ниць 8 отримали дипломи пере-
можців. Це команди Лютенської 
ЗОШ Гадяцького району, Човно-
Федорівської ЗОШ Зіньківського 
району, Калайдинцівської  ЗОШ 
Лубенського району, Чорногла-
зівської ЗОШ Полтавського ра-
йону, Кобеляцького НВК №1, 
Глобинського районного будин-
ку дитячої та юнацької творчос-
ті, а також команди Глобинської 

гімназії №1 Глобинської ОТГ та 
Балакліївської ЗОШ Білоцерків-
ської ОТГ. Решту команд відзна-
чили за активну участь та вру-
чили дипломи лауреатів. Під час 
злету пройшла благодійна акція 
«Подаруй частинку тепла», в хо-
ді якої учасники зібрали обереги, 
листівки, малюнки до «Скринь-
ки Добра», яку волонтери із Ба-
тальйону небайдужих переда-
дуть у зону бойових дій.

Військові пригощали ярмаркувальників польовою кашею

Який же ярмарок без яскравих костюмів і добрих побажань!
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Рукотворні вироби до Великодня допоможуть створити святкову атмосферу


