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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 грудня 2018 року
USD 2784.7943 EUR 3168.2605 RUB 4.1723 / AU 347765.11 AG 4065.80 PT 217770.91 PD 350327.12

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:
«У нас ніколи не 

було браку каналів 
комунікації з Росією та 

Україною. Питання 
полягає в небажанні 

Росії припинити  
війну».

Символи єднання, 
добра й любові

ДО РІЗДВА. Українські пластуни передали Президенту Петру 
Порошенку Вифлеємський вогонь миру. Це вже стало доброю 
традицією о цій порі четвертий рік поспіль. До Різдва їхнє за-
вдання — поширювати цей символ тепла для всіх, хто його по-
требує у лікарнях, сиротинцях, церквах і на передовій. Волонтер-
ська група перебуває на сході, щоб бійцям різних підрозділів пе-
редати цей вогонь, який має прискорити настання довгоочікува-
ного миру й нашої перемоги. Адже саме вогонь миру символізує 
єднання, добро й любов. Гості Президента сподіваються, що цю 
добру традицію неодмінно буде продовжено, повідомляє депар-
тамент прес-служби АП. 

«Цього року у вечір перед Різдвом відбудеться надзвичайна 
подія, яка точно не відбулася б без волі Божої. Разом із ново-
обраним предстоятелем Православної церкви України блажен-
нійшим Епіфанієм я матиму високу честь, високу насолоду бути 
на службі Божій у нашій Матері-Церкві у Вселенського патріар-
ха. І сподіваємося, що на те буде воля Божа і ми отримаємо то-
мос про автокефалію, томос про незалежність», — розповів ска-
утам Петро Порошенко.

2,1 млрд грн 
субвенції на формування 

інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад закладено  

в держбюджеті на 2019 рік
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд презентував план дій  
на 2019 рік 

У пріоритетах — 
стабільність  
і зростання

Спецпредставник Держдепу США у справах України  
про ключову причину ескалації на Донбасі
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АЛЬТЕРНАТИВА

Змінити постачальника 
газу споживач може, що 
і підтверджують чотири 
нещодавні показові приклади  
у Вінницькій області

РИНОК

Як розвивається гідроенергетика 
в автономній провінції Південний 
Тіроль, що за умовами порівнянна 
з Українськими Карпатами, 
розповідає еколог Курт КУСТАЧЕР

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу

2

Росію фактично визнано окупантом
ООН. Нова резолюція — елемент стратегії політико-дипломатичного тиску на Кремль

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

«Проблема мілітаризації 
Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь (Украї-
на), а також частин Чорного та 
Азовського морів» — таку ре-
золюцію ухвалила Генеральна 

асамблея ООН. Документ під-
тримали 66 країн. Проти про-
голосувало 19, серед яких біль-
шість російських сателітів, зо-
крема Білорусь і Сербія. Утри-
малися від голосування 72 кра-
їни.

Проект документа спільно 
представили Україна, Австрія, 

Болгарія, Канада, Хорватія, Че-
хія, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Франція, Грузія, Німеччина, Іс-
ландія, Ірландія, Італія, Латвія, 
Литва, Люксембург, Чорного-
рія, Нідерланди, Польща, Пор-
тугалія, Молдова, Румунія, Сло-
венія, Швеція, Туреччина, Вели-
ка Британія та США, повідомив 

під час засідання заступник мі-
ністра закордонних справ Сер-
гій Кислиця.  

Пізніше до них долучилися 
Бельгія, Греція, Угорщина, Ліх-
тенштейн, Македонія, Мальта, 
Нова Зеландія, Словаччина та 
Іспанія. Натомість представники 
Ірану та Сирії пропонували вне-

сти зміни до проекту резолюції 
в інтересах Росії, та ці пропози-
ції не отримали необхідної під-
тримки.  Резолюція наполегли-
во закликає РФ вивести її вій-
ська з окупованого українського 
Криму й припинити окупа-
цію інших українських те-
риторій. 3
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обви-

нуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за 
адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок  
№ 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 
року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання 
відбудеться 16.01.2019 року о 09.30 год. у приміщенні № 1 Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У 
разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:   F91GL38865, F91GL38866  
Короткий опис активів   1. Право вимоги за кредитним договором 22.1/36-КЛВ-07 від 26.02.2007,
(майна) в лотах:  укладеним з юридичною особою. Забезпечення: 2 будинки, 2 земельні 
   ділянки в с.Білогородка, товари в обороті, порука.
   2. Право вимоги за кредитним договором 79.1/51-КЛВ-07 від 12.12.2007,   
   укладеним з юридичною особою. Забезпечення: вантажні автомобілі, товари   
   в обороті, порука.   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону    
Дата проведення відкритих торгів  09.01.2019
(аукціону)/електронного аукціону:     
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/160-at-rodovid-bank/
   40924-asset-sell-id-187196 

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

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Іванович, 29.06.1966 року народження, останнє відоме місце прожи-

вання: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється, що 20.11.2018 
року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000058 за об-
винуваченням Ярошевського Володимира Івановича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення 
розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Ярошевському В. І. повідомляється, що йому необхідно з’явитися 09.01.2019 року о 13.20 год. у каб. 703 
до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для участі в 
розгляді кримінального провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області:  
ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втраче-
но бланки полісів ОСЦПВВНТЗ: Серія АМ №№ 4498582; 
1606721; 1606722; 2369811; 4509369; 3781287; 
2342290; 3816647; 4506224; 4506225; 4495269; 
2342112; 4506470; 4506090; 4495189; 4501666; 
2359863; 4472434; 4482797; 4503784; 8178223; 
8178224; 8178225; 1611407; 1611412; 1611415; 
1615568; 1615574; 1625881; 2333268; 2333270; 
2340586; 2354447; 2354448; 2354453; 3807746; 
3809968; 3114565; 3787190; 0551723; 0551726; 
1625013; 1631459; 1631460; 2336221; 2344761; 
2344773; 2344774; 2344775; 2344783; 2344786; 
2344787; 2344788; 2344789; 2344790; 2354725; 
2354733; 2354740; 2354765; 2354769; 1611243; 
1611249; 1611250; 1611251; 1611252; 1611253; 
2354490; 2354491; 2354492; 2354493; 2354500; 
2354501; 2354513; 2354514; 2354515; 2354516; 
2354517; 2354518; 2354519; 2354521; 2354522; 
2354527; 2354528; 2354529; 3790431; 2350168; 
1607418; 1607419; 0551466; 0551467; 0551475; 
0552870; 2358110; 2889551; 4507195; 4860816; 
4860817; 4860819; 4860820; 1621930; 1621939;  
1630829;  1630850. Серія АК №№3491197; 3491198; 
3491199; 3491200; 0668233; 0668249; 0668250; 
0672147; 0672574; 0672865; 0672866; 0677325; 
0684055; 0684626; 0693106; 0693768; 0696302; 
0696303; 0696305; 0696306; 0696307; 0696308; 
0697730; 1330053; 1330261; 1330271; 1616191; 
1616943; 1624523; 1885237; 1885563; 1885749; 
1886361; 1958154; 1958297; 2412002; 2412869; 
2415525; 2416331; 2416846; 2417062; 2417081; 
2439012; 1945519; 3876402; 3876433. Серія АІ  
№ №0570913; 9822955; 9822985. Серія АЕ №9548233.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Маршубі Ігорю Володимировичу, 12.10.1968 

р.н., громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Холмиста, буд. 121а, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 25.01.2019 р. о 14 год. до 
слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  
пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М. О.  
для проведення процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22018130000000306.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Параскєєву Михайлу Сергійови-

чу, 07.03.1978 р.н., громадянину України, уроджен-
цю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Щорса, буд. 35, кв. 52, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
31.01.2018 р. о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого Кузь-
менка О. В. для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22018130000000134 від 
29.03.2018 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Шкуліпі Ірині Євгенівні, 26.12.1963 

року народження, уродженці м. Красний Луч Луган-
ської області, громадянці України, зареєстрованій за 
адресою: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Нова, 
б. 3, кв. 106, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 31.01.2019 р. о 10 год. 
до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Ларченко О. М. для вручення по-
відомлення про підозру, а також проведення інших 
процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22017130000000176.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мордасову Антону Миколайо-

вичу, 15.05.1975 р.н., громадянину України, зареє-
строваному за адресою: Луганська обл., м. Щастя, 
кв-л Енергетиків, буд. 11, кв. 99, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
25.01.2019 р. о 10 год. до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого 
відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях Громова М. О. для проведен-
ня процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000311.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Сидоренко Світлані Анатоліїв-

ні, 10.07.1969 року народження, зареєстрованій за 
адресою: Луганська область, місто Луганськ, вули-
ця Совєтська, 92А, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 31.01.2019 р. 
о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект 
Космонавтів, 18, до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях Кремен-
чуцького Данііла Ігоровича для проведення слідчих, 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018130000000233.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територіального від-
ділення у розділі «До уваги суб’єктів господарювання») для ТОВ «Гас-
кет ЛТД» (юридична адреса: вул. Електрометалургів, буд. 48/1, оф. 3,  
м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53213, ЄДРПОУ 40458032) роз-
міщено розпорядження про початок розгляду справи, розпорядження 
про виправлення описки.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання Земляного Євгенія Валентиновича як відповідача в цивільній 
справі №328/2848/18 за позовом Земляної Юлії Вікторівни до Земля-
ного Євгенія Валентиновича, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору — Служба у справах дітей Токмацької місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав. Судове засідання відбу-
деться 18 січня 2019 року о 09.00 годині в залі Токмацького районно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,  
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Новікова Н. В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОКРОВ-ОІЛ» 
(код ЄДРПОУ 39500955, місцезнаходження: 

63503, Харківська обл., місто Чугуїв, 
вулиця Харківська, будинок 82, квартира 38) 

ліквідується за рішенням учасника. 
Ліквідатор: Бондаренко Василь Анатолійович, 
адреса: 61031, місто Харків, вулиця Портова, 

будинок 10/27. Претензії кредиторів приймаються до 03.02.2019 року 
на адресу Товариства.

Вважати недійсним свідоцтво 
про плавання під Державним прапором України (судновий патент) PF 

№ 03433 на рибоохоронне судно UMS-600 «Тунець», 
видане 12.07.2011 р. ДП «Служба капітана 
Іллічівського морського рибного порту», 

судновласник Західно-Чорноморське басейнове управління охорони, 
використання і відтворення водних біоресурсів 

та регулювання рибальства Державного 
агентства рибного господарства України.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЧУГУЇВ-ТРАНС» 

(код ЄДРПОУ 34567381, місцезнаходження: 63503, Харківська обл., 
місто Чугуїв, вулиця Анатолія Злобіна, будинок 141) 

ліквідується за рішенням власника. 
Ліквідатор: Бондаренко Василь Анатолійович, адреса: 61031,  

місто Харків, вулиця Портова, 
будинок 10/27. Претензії кредиторів 
приймаються до 03.02.2019  року 

на адресу Підприємства.

Розцінки  одиниці вартості друкованої площі у журналі  
«Новий час країни»  

для проведення передвиборної агітації 2019 року кандидатами  
на пост Президента України за рахунок коштів виборчих фондів.  

Вартість визначена у гривнях. 

1 шпальта (обкладинка) 18 500 без ПДВ 22 200 із ПДВ

1 шпальта 17 000 без ПДВ 20 400 із ПДВ

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Петю-
шеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 16 год. 00 хв. 
15 січня 2019 року в справі за обвинуваченням Петюшевої 
Нани Миколаївни, 18.03.1958 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієн-
ка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: Херсон-
ська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Кот-
ляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по 
кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котляревським 
Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК 
України, як обвинуваченого, що 11.01.2019 року о 14.30 год., 18.01.2019 року о 14.30 год., 
25.01.2019 року о 13.30 год., 01.02.2019 року о 13.30 год., 08.02.2019 року о 13.30 год., 
15.02.2019 року о 13.30 год., 22.02.2019 року о 13.30 год. відбудеться спеціальний судо-
вий розгляд зазначеного кримінального провадження.

Суддя Н. В. Матвєєва

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: F11GL38844
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: 11.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40893-asset-sell-id-187079

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 грудня 2018 р. № 1076 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 29 лютого 2012 р. № 152  
і від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614; 2018 р., № 14, ст. 477) і від 23 квіт-
ня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що за-
куповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 
2017 р., № 78, ст. 2397) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 грудня 2018 р. № 1076

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 23 квітня 2014 р. № 117
1. Підпункт 10 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державно-

му бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного 

спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. 
№ 152, після слів «у тому числі» доповнити словами «капітальний ремонт».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р.  № 117:
1) підпункт 4 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту державного підприємства 

«Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стаді-
он» для створення національного тенісного центру – у розмірі 100 відсотків їх вар-
тості;»;

2) абзац перший пункту 2 після слів і цифр «закупівлі у 2017–2018 роках облад-
нання, матеріалів та робіт для об’єкта «Капітальний ремонт окремих конструкцій, ін-
женерних та інформаційних мереж об’єктів ДП «НСК «Олімпійський» по вул. Вели-
кій Васильківській, 55, у м. Києві» доповнити словами і цифрами «, закупівлі у 2018–
2019 роках робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту державного під-
приємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодо-
вий стадіон» для створення національного тенісного центру».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 грудня 2018 р. № 1044 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2014 р. № 91
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. 

№ 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (Офіційний ві-
сник України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2018 р., № 29, ст. 1038, № 76, ст. 2541) такі зміни:

у позиції «Сумська» цифри «613», «90» і «1943» замінити відповідно цифрами  
«663», «105» і «1893»;

у позиції «Усього» цифри «17101», «2626» і «56399» замінити відповідно цифра-
ми «17151», «2641» і «56349».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 грудня 2018 р. № 975-р 
Київ

Деякі питання діяльності публічного 
акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Погодити:

зміни до кредитних договорів від 18 липня 2008 р. № 151108К48, від 15 жов-
тня 2008 р. № 151108К70 та договорів застави від 14 червня 2010 р. № 151110Z101, 
від 29 квітня 2011 р. № 151111Z38, від 30 липня 2014 р. № 151114Z39, від 24 жов-
тня 2017 р. № 151117Z43, укладених між публічним акціонерним товариством «На-
ціональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та публічним акціонерним това-
риством «Державний експортно-імпортний банк України» (додаються до оригіналу);

надання публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» поруки за кредитним договором від 9 червня 2017 р.  
№ 151117К5, укладеним між акціонерним товариством «Укргазвидобування» та пу-
блічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», 
шляхом укладення договору застави на умовах, що додаються до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -7 -12 -3 -8
Житомирська -7 -12 -3 -8
Чернігівська -7 -12 -4 -9
Сумська -7 -12 -3 -8
Закарпатська -7 -12 -1 -6
Рівненська -7 -12 -4 -9
Львівська -9 -14 -3 -8
Івано-Франківська -11 -16 -4 -9
Волинська -7 -12 -3 -8
Хмельницька -9 -14 -4 -9
Чернівецька -11 -16 -4 -9
Тернопільська -9 -14 -4 -9
Вінницька -9 -14 -3 -8

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 -1 -6
Кіровоградська -3 -8 +1 -4
Полтавська -4 -9 0 -5
Дніпропетровська -2 -7 +1 -4
Одеська -3 -8 +1 -4
Миколаївська -3 -8 +1 -4
Херсонська -1 -6 +2 -3
Запорізька -1 -6 +2 -3
Харківська -4 -9 0 -5
Донецька -2 -7 +1 -4
Луганська -3 -8 0 -5
Крим -2 +3 0 +5
Київ -8 -10 -4 -6

Укргiдрометцентр

Юніор зі Шполи — 
чемпіон світу

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАУЕРЛІФТИНГ. Нещодав-
но в столиці України відбув-
ся світовий чемпіонат GPA/IPO 
2018. У цьому спортивному 
змаганні взяв участь житель 
Шполи, що на Черкащині, сту-
дент Уманського педагогічно-
го університету ім. Павла Ти-
чини Владислав Мошенський. 
Він навчається на факультеті 
фізичної культури та вихован-
ня. Владислав виборов золоту 
медаль та став чемпіоном сві-
ту з пауерліфтингу серед юніо-
рів. Це не перша його перемога, адже займається спортом уже 
13 років. Зовсім недавно, на початку грудня, він укотре став чем-
піоном України з багатоповторного жиму, взявши штангу вагою 
125 кілограмів та піднявши її протягом трьох хвилин 18 разів! 

Ще в дошкільному віці, коли бабуся привела його маленько-
го на перше тренування, хлопчик захопився дзюдо. Наполегли-
ві тренування, які проходили під керівництвом Михайла Оберем-
ка, професійного тренера з дзюдо у Матусівській ДЮСШ, мали 
результат. Під час навчання у педагогічному університеті Владис-
лав Мошенський став займатися пауерліфтингом, а також бага-
топовторним жимом штанги лежачи. Торік він виконав норматив 
майстра спорту, підняв штангу вагою 100 кілограмів 31 раз про-
тягом 3 хвилин. Тоді він став чемпіоном світу з цього виду спорту.

Чемпіона привітали міський голова Сергій Кравченко, а та-
кож громада, яка пишається своїм талановитим земляком.

За Миколая — кіборг 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДЛЯ ПЕРЕМОГИ. Своєрід-
ним подарунком від Миколая 
стане для наших захисників 
автомобіль, переобладнаний 
під військовий шпиталь: його 
спорядили на схід небайдужі 
рівняни. А особисто доста-
вив подарунок на Донеччи-
ну, до 65-го військового гос-
піталю, кіборг Федір Мисю-
ра, який нині очолює управ-
ління транспорту та інфра-
структури Рівненської ОДА, 
разом із представником бла-
годійної організації «Фонд 
«Р уєвит».

Федір, онук вояка УПА, 
сам попросився на передо-
ву з перших днів війни, прой-
шов усе пекло Донецького 
аеропорту, лікарі в букваль-
ному сенсі повернули його з 

того світу. Про нього, кавале-
ра ордена «За мужність» тре-
тього ступеня, «УК» розпові-

дав у матеріалі «Вижити до-
помогла любов» (13 жовтня 
2015 року). 

На передову його й до-
сі тягне, наче магнітом. 
До т ого ж він, як ніхто, знає, 
чого саме найбільше по-
требує український «нуль». 
Тож благодійники та меце-
нати відгукнулися на пропо-
зицію шанованого кіборга й 
спорядили автомобіль. 

— У 65-му військовому 
госпіталі нас привітно зу-
стріли бійці та персонал. 
Ми провели маленький ін-
структаж для лікарів, пока-
зали, який функціонал має 
машина. Медики запропону-
вали обладнати тут два ка-
бінети: стоматологічний, бо 
у ньому є потреба, та огля-
дову кімнату. Тільки-но во-
ни встановлять відповідне 
обладнання, подарунок від 
рівнян поїде на передову, — 
скромно розповів Федір Ми-
сюра.

До цінних рослин браконьєрам зась!
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКОЗАХИСТ. У Тячівсько-
му районі на Закарпатті ство-
рено об’єкт природно-запо-
відного фонду — дубовий за-
казник місцевого значення 
«Тересвянська долина». Ініці-
атива належала місцевій гро-
маді, представники якої нео-
дноразово фіксували брако-

ньєрське знищення вікових 
дерев.

Лісівники не лише підтри-
мали активістів, а й узялися 
разом з ними до діла. Залучи-
ли науковців і представників 
природоохоронних громад-
ських організацій, які мають 
досвід у створенні об’єктів 
природно-заповідного фонду. 
Їхній висновок: наявність за-
казника дасть змогу зберегти 

і дуби, і червонокнижні шаф-
рани та інші цінні рослини, а 
також ареал вогняної сала-
мандри. 

Майже рік витратили на об-
ґрунтування доцільності за-
казника, де на 200 гектарах 
зростають могутні дуби. Піс-
ля затвердження документації 
на галузевому рівні чекали на 
рішення обласних депутатів. 
Тож рішенням сесії обласної 

ради днями створення заказ-
ника остаточно затверджено. 
Дуби зростатимуть під надій-
ною охороною, і випадки бра-
коньєрства, які природоохо-
ронці фіксували тут дотепер,  
мають відійти в минуле. 

Загальна площа заказників 
— об’єктів природно-заповід-
ного фонду місцевого значен-
ня на Закарпатті вже переви-
щила тисячу гектарів.
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Турнір, де б’ються… математики 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОЖУТЬ НАЙКРАЩ І. 
У Харківському фізико-мате-
матичному ліцеї №27 відкрив-
ся І турнір математичних боїв 
Kharkiv Masters. За задумкою 
організаторів, математичні бої 
стануть добрим фундаментом 
для створення ще одного май-
данчика з підготовки дітей до 
міжнародних олімпіад.

«Харків посідає провідне 
місце в шкільній та олімпіад-
ній математиці. Подібні турні-
ри в місті проводили 15 років 
тому, і ми вирішили поверну-
тися до цієї традиції. Діти, які 
беруть участь у цьому турнірі, 
якщо можна так сказати, про-
фесійно займаються матема-
тикою. У нас змагання є, але 
такого рівня, мабуть, не було 
давно», — зазначив ініціатор 
проведення боїв учитель ма-
тематики Сергій Ліфіц.

Як повідомила директор лі-
цею Юлія Єременко, у турні-

рі беруть участь 106 школярів 
7—11-х класів із Харкова, Ки-
єва, Львова та Херсона. Се-
ред них — переможець Між-
народної математичної олім-
піади 2018 року і 21 пере-
можець IV етапу Всеукраїн-
ської математичної олімпіади. 
К оманди змішані, в їхньому 
складі — по шість школярів із 
різних міст і куратор. Діти зма-
гатимуться у трьох лігах — 
молодшій, середній та стар-
шій. Спочатку відбулася усна 
олімпіада для всіх учасників. 
А далі на базі табору «Со-
нячний» у селищі П’ятихатки 
розпочалися справжні мате-
матичні бої. Вранці учасники 
отримують завдання, до обі-
ду їх розв’язують, а потім од-
на команда представлятиме 
рішення, а друга — опонува-
тиме і шукатиме недоліки в їх 
роз в’язанні.

До складу журі ввійшли 
п’ять призерів Міжнарод-
ної математичної олімпіа-
ди минулих років, заслуже-

ні вчителі України, дві пере-
можниці європейської олім-
піади для дівчаток EGMO, 
доктори і кандидати фізи-
ко-математичних наук, член-
кореспондент Національної 
академії наук. Серед них — 
студенти Харківського наці-
онального університету іме-
ні В.Н. Каразіна, вчителі лі-
цею. За словами Юлії Єре-
менко, турнір Kharkiv Masters 
мають намір зробити тради-
ційним, щоб до міста при-
їжджали найсильніші мате-
матики країни і змагалися у 
розв’язанні складних олімпі-
адних завдань, що виходять 
за межі шкільної програми. 

«Завдання складні, дослід-
ницькі, вимагають дуже вели-
кої попередньої підготовки. 
На цьому турнірі діти можуть 
позмагатися, побачити гідних 
суперників і отримати вищий 
рівень знань. Мета — не лише 
виграти кубок, головне — на-
укове спілкування. Щоб Укра-
їна була гідно представлена 

на міжнародній арені, коман-
ди мають отримати дуже хо-
рошу підготовку», — зазначи-
ла вона.

Сергій Ліфіц розповів, що 
рівень завдань на Kharkiv 
Masters наближений до тих, 
які розв’язують на четверто-
му етапі Всеукраїнської ма-
тематичної олімпіади. Є на-
віть складніші, тому що ді-
ти розв’язуватимуть їх не по-
одинці, а в командах. Готува-
ли завдання учасники олімпі-
ад минулих років, а очолила 
процес учитель ліцею, призер 
Міжнародної математичної 
олімпіади в Німеччині Анаста-
сія Лисакевич, яка в 23 роки 
стала кавалером Ордена кня-
гині Ольги за підготовку дітей 
до олімпіад.

Турнір проходить за під-
тримки Центру довишівської 
освіти, Харківського націо-
нального університету іме-
ні В. Н. Каразіна та департа-
менту освіти Харківської місь-
кої ради.

Ось такий пересувний шпиталь спорядили для наших 
захисників рівняни (другий ліворуч Федір Мисюра) 

Світанок України — до книжки про Соборність
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. До 100-річчя 
С оборності України юні сє-
веродончани зобразили 
власні мрії. Чотири учени-
ці Сєверодонецької худож-

ньої школи долучилися до 
Всеукраїнської естафети 
єднання. В они розмалюва-
ли дві сторінки книжки «Со-
борна Україна очима дітей», 
яку присвятили 100-й річни-
ці Соборності. У книжці ді-
ти з кожної області намалю-

ють своє уявлення про со-
борність. 

«Ми намагалися намалюва-
ти світанок України, адже наш 
край першим зустрічає сон-
це, — розповідає учениця Сє-
веродонецької художньої шко-
ли Марія Панасовська. — А 

на другому аркуші зобразити 
пам’ятник із Києва, і тим самим 
показати, що країна — єдина».

Діти Луганщини стали 
п’ятими серед учасників про-
екту. Отримали естафету від 
Харківщини, а передадуть на 
Донеччину.

Владислав вдячний 
своєму тренерові 

за надійну підтримку 
та вміле керівництво


