
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 грудня 2018 року
USD 2768.8264 EUR 3171.4138 RUB 3.9827 / AU 353648.35 AG 4168.47 PT 219567.93 PD 347764.60

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Синоптики застерегли 
про погіршення 
погодних умов

БЕЗПЕКА. Відповідні державні служби зобов’язано оперативно 
й комплексно відреагувати на виклики природи  
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Винних неодмінно 
покарають 

MH17. Нідерланди нестимуть основне організаційне та фі-
нансове навантаження у межах судового переслідування ка-
тастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17. Про 
це Укрінформу повідомив у Гаазі посол України в Нідерлан-
дах Всеволод Ченцов, коментуючи схвалення Україною ме-
морандуму щодо фінансування судового переслідування 
вин них у катастрофі малайзійського лайнера.

«Підписання фінансового меморандуму стане завершаль-
ним кроком у розбудові механізму притягнення до кримі-
нальної відповідальності винних у збитті літака», — наголо-
сив дипломат, якого уповноважено підписати меморандум з 
української сторони. Відбудеться це в Гаазі наприкінці січня 
від імені п’ятьох країн, чиї правоохоронці беруть участь у ро-
боті Спільної групи з розслідування збиття літака 17 липня 
2014 року: Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і Укра-
їни. 

Документ підготовлено у розвиток міжурядового Мемо-
рандуму про взаєморозуміння про політичну підтримку кри-
мінального переслідування осіб, винних у збитті МН17, під-
писаного на полях 72-ї сесії Генасамблеї ООН 20 вересня 
2017 року.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

9,9 млрд грн
становить залишок коштів на єдиному 

рахунку Державної казначейської 
служби на початок 2019 року

«За три роки чинності  
зони вільної торгівлі  
обсяг нашої торгівлі  

з Євросоюзом  
зріс на 40%».

Про англійську мову,  
металобрухт та офшори
НА ДОПОМОГУ ПІДПРИЄМЦЕВІ. Кінець минулого та початок нинішнього року ознаменувалися 
ухваленням урядових рішень, які сприятимуть подальшому розвитку вітчизняного бізнесу 

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

З 1 січня 2019 року між Украї-
ною та Європейським Союзом 

у двосторонній торгівлі розпоча-
то застосування положень Регі-
ональної конвенції про пан’євро-
середземноморські преферен-
ційні правила походження, вона 
ж Конвенція пан’євро-Мед (мед 
тут ні до чого, це скорочення з 
англійського Mediterranean — 
Середземномор’я). Ця конвенція 
встановлює ідентичні правила 
походження товарів, що засто-
совують у межах угод про віль-

ну торгівлю між її договірни-
ми сторонами, повідомляє прес-
служба Мінекономрозвитку.

У майбутньому застосування 
пан’євро-Мед збільшить виго-
ди для національних експор-
терів, відкриє нові можливос-
ті для українських виробників: 
вони зможуть використовува-
ти принцип діагональної куму-
ляції походження товарів, що 
застосовується між учасни-
ками конвенції за умови існу-
вання між ними режимів віль-
ної торгівлі. Натепер Україна 
уклала угоди про вільну тор-
гівлю з ЄС, ЄАВТ, а також із 

Грузією, Македонією, Молдо-
вою, Чорногорією.  Готують до 
підписання угоду про вільну 
торгівлю між Україною та Із-
раїлем. Тривають переговори з 
Туреччиною.

На практиці, повідомляє Мін-
економрозвитку, застосування 
положень Конвенції пан’євро-
Мед означає, що український 
виробник зможе закуповува-
ти сировину або комплектуючі в 
одній зі сторін-учасниць конвен-
ції, а готову продукцію експор-
тувати до іншої учасниці кон-
венції без сплати мита або із за-
ниженою ставкою.

Інтерес для українського біз-
несу становить новина про те, 
що Мінекономрозвитку відтер-
мінувало до 1 січня 2021 року 
обов’язкове маркування продук-
ції літерами латинського алфаві-
ту. Відповідний наказ Мінеконом-
розвитку вже пройшов процеду-
ру державної реєстрації в Мініс-
терстві юстиції й набуде чиннос-
ті після офіційного оприлюднення.

Як відомо, 2015 року на вико-
нання вимог Угоди про асоціа-
цію з ЄС Україна ухвалила Пра-
вила застосування одиниць вимі-
рювання. Згідно з ними, на мар-
куванні продукції, яку продають 

в Україні, слід робити міжнарод-
ні позначення одиниць вимірю-
вання з використанням літер ла-
тинського та грецького алфавіту. 
Одночасно на маркуванні мож-
на застосовувати українські по-
значення одиниць вимірювання 
(з використанням літер україн-
ського алфавіту). Такі позначен-
ня поширюються на маркуван-
ня всієї споживчої продукції, зо-
крема лікарських засобів, медич-
них виробів, харчових продук-
тів, дієтичних добавок, кор-
мів для тварин, упаковок на-
сіння та засобів захисту рос-
лин тощо.

Президент про безперечні переваги зближення  
з надійними партнерами й відкриття нових ринків збуту  
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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

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом’янський район, вул. Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-04 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Дата  
вчинення дії

Зміни (призначено, звільне-
но, обрано або припинено 

повноваження)
Посада

Прізвище, ім’я, по батько-
ві або повне найменуван-

ня юридичної особи

Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

Розмір частки в ста-
тутному капіталі емі-
тента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6

28.12.2018 припинено повноваження
Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗ-

БАНК» (представник акцiонера – 
Держави Україна)

Маркарова Оксана 
Сергiївна - 0

Зміст інформації:
На адресу АБ «УКРГАЗБАНК» надiйшов лист Мiнiстерства фiнансiв України вiд 12.12.2018 №14010-10-10/33002 (вх. вiд 13.12.2018 №10/64295) разом з заявою 
Маркарової О.С. вiд 12.12.2018 про припинення своєї дiяльностi вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» та вихiд 
зi складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за власним бажанням. 
Вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв повноваження члена нагля-
дової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi.
Згiдно зi ст. 12.14.1. Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням до-
говору припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижне-
вого термiну з дати одержання Банком вiдповiдної письмової заяви.
На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Маркарова О.С. перебувала 3 мiсяцi. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замiсть Маркарової О.С. на посаду члена Наглядової ради нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади
Перший заступник Голови Правлiння
АБ «УКРГАЗБАНК»                                                                                                                                                              Кравець Андрiй Миколайович
                                                                                                                                                                                                          29.12.2018

Оголошення 
про проведення повторного конкурсу на зайняття двадцяти чотирьох вакантних посад керівників підрозділів 

центрального апарату Державного бюро розслідувань
Відповідно до рішення Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника 

Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розсліду-
вань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань від 21 грудня 2018 року (протокол №80), керуючись пунктом 7 час-
тини восьмої статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» оголошується повторний конкурс на зайняття таких вакантних посад керівників 
підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань (відповідно до кваліфікаційних вимог і критеріїв професійної придатності, наданих Кон-
курсній комісії Директором Державного бюро розслідувань Трубою P. М. листом від 16 липня 2018 року):

начальник третього слідчого відділу Другого управління організацій досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівни-
ками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань;

начальник другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Держав-
ного бюро розслідувань;

заступник начальника Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення Державного бюро розслідувань;
завідувач сектору аналітичного забезпечення діяльності Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення Державного бюро роз-

слідувань;
заступник керівника Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань;
начальник відділу технічного захисту інформації Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань;
заступник керівника Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань;
заступник керівника Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Державного бюро розслідувань;
заступник начальника Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань;
завідувач сектору по роботі зі ЗМІ та веб-ресурсами Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань;
завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань;
завідувач сектору моніторингу та аналізу Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань;
завідувач сектору організації публічних заходів Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань;
заступник керівника Управління правового забезпечення Державного бюро розслідувань;
начальник юридичного відділу Управління правового забезпечення Державного бюро розслідувань;
начальник відділу аналізу та підготовки нормативно-правових актів Управління правового забезпечення Державного бюро розслідувань;
заступник начальника Відділу внутрішнього аудиту Державного бюро розслідувань;
заступник керівника Управління – начальник відділу обліку персоналу Управління кадрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань;
начальник відділу підбору та розвитку кадрів Управління кадрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань;
заступник начальника відділу підбору та розвитку кадрів Управління кадрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань;
заступник керівника Управління - начальник відділу забезпечення фінансовими ресурсами Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку, звітності Державного бюро розслідувань;
начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності Державного бюро роз-

слідувань;
завідувач сектору консолідованої звітності та економічного аналізу Управління планово-фінансової діяльності, звітності Державного бюро розслідувань;
начальник відділу оплати праці Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності Державного бюро розслідувань.
Строки проведення конкурсу.
Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до 01.02.2019 року включно.
Детальна інформація щодо конкурсу міститься на Урядовому порталі: www.kmu.gov.ua.

Голова комісії Роман Майданик

Зміни 
до оголошення про проведення повторного конкурсу  

на зайняття семи вакантних посад керівників підрозділів 
центрального апарату Державного бюро розслідувань

Відповідно до рішення Комісії з проведення конкурсу на зайняття 
посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступни-
ка та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директо-
рів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апа-
рату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутріш-
нього контролю Державного бюро розслідувань від 21 грудня 2018 
року (протокол №80), керуючись пунктом 7 частини восьмої статті 11 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» продовжено строк 
подачі документів до 1 лютого 2019 року включно від кандидатів, які 
бажають взяти участь у конкурсі, оголошеному на зайняття вакантних 
посад керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро 
розслідувань (відповідно до кваліфікаційних вимог і критеріїв профе-
сійної придатності, наданих Конкурсній комісії Директором Державно-
го бюро розслідувань Трубою P. М. листом від 16 липня 2018 р.):

Завідувача сектору інформаційно-аналітичних систем та технологій, 
забезпечення діяльності та доступу до баз даних і реєстрів Відділу ор-
ганізаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення Держав-
ного бюро розслідувань;

Завідувача сектору по роботі з публічними заходами Управління 
міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Державного 
бюро розслідувань;

Начальника відділу міжнародно-правового співробітництва Управ-
ління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Держав-
ного бюро розслідувань;

Начальника відділу криміналістики та експертної роботи Другого 
управління організації досудових розслідувань (Управління з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та 
у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань;

Завідувача сектору забезпечення зберігання речових доказів Пер-
шого управління організації досудових розслідувань (Управління з 
розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Дер-
жавного бюро розслідувань;

Завідувача сектору з питань заохочення та нагород Управління ка-
дрової роботи та державної служби Державного бюро розслідувань;

Завідувача сектору з мобілізаційної роботи Управління кадрової ро-
боти та державної служби Державного бюро розслідувань.

Телефони для контактів: (044) 256-76-40; (044) 256-79-03.
Телефон робочої групи Конкурсної комісії: (044) 256-73-91.
E-mail Конкурсної комісії: com.dbr@kmu.gov.ua

Політична партія «Наші» повідомляє засоби масової інформації, 
що о 13 год. 30 хв. 10 січня 2019 року за адресою: 

м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, буде проведено З’їзд  
Політичної партії «Наші» з метою висунення кандидата  

на пост Президента України. З порядком акредитації представників 
засобів масової інформації на цьому З’їзді можна ознайомитися на 
сайті: https://partiya-nashi.org/. Телефон для отримання довідкової 

інформації: +3 8 095 184 35 60.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОНФАРТО 
РЕНТАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39850027) повідо-
мляє всіх своїх кредиторів, що 21 грудня 2018 року загальними збо-
рами учасників Товариства було прийнято рішення щодо виділу юри-
дичної особи. Кредитори Товариства протягом 30 днів з дати опублі-
кування цього повідомлення мають право звернутися з письмовою ви-
могою про здійснення дій, передбачених у ст. 55 Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» за місцез-
находженням Товариства: 01001, м. Київ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, буди-
нок 1А.

Натикач Г. В. 
розшукує учасників ТОВ «Аудиторська фірма 

«Гарант-Консалтинг», код 31719103. 
Тел. (098)350-96-24.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2018 р. № 1054-р 
Київ

Про призначення Поліщука В. П. заступником 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Призначити Поліщука Віктора Петровича заступником Державного секрета-
ря Кабінету Міністрів України з дати початку фактичного виконання ним поса-
дових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законо-
давства, встановивши випробування строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2018 р. № 1065-р 

Київ

Про введення додатково посади заступника 
Голови Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів
Ввести додатково посаду заступника Голови Державної служби України з пи-

тань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2018 р. № 1071-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану 
приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2019 рік
Затвердити фінансовий план приватного акціонерного товариства «Укргі-

дроенерго» на 2019 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2018 р. № 1077-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану 
публічного акціонерного товариства  
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія»  

на 2018 рік
Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства  

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2018 р. № 1080-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Антонов»  

на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Антонов» на 2018 

рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2018 р. № 1082-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Маріупольський 
морський торговельний порт» на 2019 рік

Затвердити фінансовий план державного підприємства «Маріупольський 
морський торговельний порт» на 2019 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Токаренко Микола Андрійович, 22.05.1957 року народжен-
ня, який мешкає за адресою: Донецька область, місто Горлівка, проспект Пе-
ремоги, б. 88, кв. 23, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 08.01.2019, 09.01.2019 і 10.01.2019 у період часу з 09.00 
до 18.00 годин до кабінету № 511 слідчого відділу управління з розслідуван-
ня кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуально-
го керівництва прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта Є. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підо-
зру та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000863 від 
23.10.2017 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Смирнов Олександр Павлович, 26.11.1981 року наро-

дження, зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Ясинувата, 
вул. Зої Космодем’янської, буд. 38, на підставі ст.ст. 133 та 135 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 09.01.2019 р. о 10 год. 00 хв. у слідчий від-
діл УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хоро-
брого, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-82, до слідчого Не-
севрі Р.С., для допиту вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження № 12014050570000609 від 23.05.2014 за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 
3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України.

У зв’язку з передплатною кампанією на цей рік наші чита-
чі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий кур’єр» 
2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? Відпові-
даємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбутньому 
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 2018 року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Oбласть Нiч День

Київська -5 -10 -1 -6
Житомирська -5 -10 -1 -6
Чернігівська -6 -11 -1 -6
Сумська -7 -12 -2 -7
Закарпатська -5 -10 -1 -6
Рівненська -5 -10 -1 -6
Львівська -5 -10 0 -5
Івано-Франківська -6 -11 0 -5
Волинська -4 -9 0 -5
Хмельницька -5 -10 -1 -6
Чернівецька -8 -13 -1 -6
Тернопільська -4 -9 -1 -6
Вінницька -6 -11 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 -2 -7
Кіровоградська -5 -10 -1 -6
Полтавська -5 -10 -2 -7
Дніпропетровська -4 -9 -1 -6
Одеська -3 -8 +2 -3
Миколаївська -4 -9 -1 -6
Херсонська -4 -9 0 -5
Запорізька -5 -10 -1 -6
Харківська -6 -11 -2 -7
Донецька -4 -9 0 -5
Луганська -5 -10 -1 -6
Крим -4 -9 +2 -3
Київ -3 -5 -6 -8
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Іноземні студенти заколядували-повіншували 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІЗНАЮЧИ ТРАДИЦІЇ. 
Україна колядує. Долучити-
ся до різдвяних українських 
народних традицій вирішили 
студенти-іноземці, які обрали 
для навчання Тернопільський 
державний медичний універ-
ситет ім. Івана Горбачевсько-
го. 20 слухачів підготовчого 
відділення з Гани, Єгипту, Ру-
анди, Конго, Індії, Зімбабве, 
Південно-Африканської Рес-
публіки, Пакистану та Ніге-
рії впродовж п’яти днів вивчи-
ли українську колядку «До-
брий вечір тобі, пане госпо-
дарю» та віншування й за-
писали їх як відеопривітання 
всього колективу медунівер-
ситету з нагоди Різдва Хрис-
тового. Опублікували ж йо-
го на офіційній сторінці вишу 
у Facebook. Вони не сподіва-
лися на такий шалений успіх. 
За менш ніж дві доби після 
появи відеозапису в соціаль-
ній мережі музичне привітан-
ня набрало 35 тисяч перегля-
дів, 867 поширень і понад 80 
тисяч охоплення. День у день 
ця статистика зростає.

Вражає, що хлопці й дівча-
та з різних континентів захо-
тіли знятися в українських ви-

шиванках. Викладачі медич-
ного університету принесли їм 
вишиті сорочки. А один зі слу-
хачів підготовчого відділення 
одяг власну вишиванку. Її він 
отримав у дарунок на день на-
родження від сестри, з якою 
разом навчається в Тернополі. 

Більшість слухачів підго-
товчого відділення лише дру-
гий місяць вивчає українську 
мову, а дехто розпочав на-
вчання тиждень тому. Вокаль-
ні здібності, любов до музики, 
прагнення пізнати Україну, її 
культуру і традиції спонукали 
юнаків та дівчат з різних країн 
заколядувати разом для укра-
їнців, повіншувати-побажати 
нам добра, щастя, многії літа. 

Черга завдовжки 40 років
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЖИТЛО. Житель міста Смі-
ли на Черкащині учасник лік-
відації наслідків аварії на ЧА-
ЕС Олександр Малюков пе-
ред самим новорічним святом 

одержав від міської влади по-
дарунок: йому вручили ордер 
на квартиру в новобудові на 
вулиці Мічуріна. Почесну мі-
сію виконав секретар міської 
ради Віктор Федоренко.

За сім’ю смілянина мож-
на було б порадіти, якби не 

одна деталь: на чергу для 
одержання житла Олек-
сандр Малюков, який пра-
цював водієм на місцевому 
АТП 17128, став ще… 40 ро-
ків тому. Тепер колишній во-
дій уже на заслуженому від-
починку. Шокований такою 

гарною звісткою, пенсіонер 
ніяк не прокоментував її. Як 
кажуть у міській раді, тепер 
у ветерана з’явилися при-
ємні клопоти. Хай там як, а 
щасливого власника ново-
збудованої квартири варто 
привітати.

«Місто молоді» Харків — 
у топ-10 туристських міст України

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЛИНИ КРАЇНИ. За вер-
сією туристичного порталу 
Zruchno.Travel Харків увійшов 
до списку топ-10 туристських 
міст України як «місто молоді».

«Кількість молоді на вули-
цях одного з українських мега-
полісів завжди вражає приїж-
джих. Після Києва тут найбіль-
ша кількість студентів в Украї-

ні — понад 160 тисяч. Молодих 
туристів зацікавить найвище у 
країні колесо огляду, інші роз-
ваги в парку Горького, а та-
кож цікаві тематичні фестива-
лі та яскраві вечірки. Статис-
тика: програма зміцнення по-
зитивного іміджу та розвитку 
міжнародної співпраці Харко-
ва на 2018—2020 роки перед-
бачає 1,3 мільйона гривень на 
розвиток туризму», – зазначи-
ли в Zruchno.Travel.

За версією порталу, Кам’я-
нець-Подільський визначе-
но фестивальною столице ю 
України, Чернігів — містом 
легенд, а Запоріжжя — «про-
ривом року» (цього року в 
місті презентували турист-
ський бренд, відкрили турис-
тично-інформаційний центр 
та організували новий фести-
валь Khortytsia Freedom).

Львів став гастрономічною 
столицею, Луцьк — найтаєм-

ничішим містом (підземний 
лабіринт під костелом Петра і 
Павла посідає одне з провід-
них місць серед найзагадкові-
ших підземель України), а Тер-
нопіль — форпостом України 
(близько третини українських 
замків розташовано саме на 
Тернопільщині). Одесу тради-
ційно обрано столицею гумо-
ру, Ужгород — столицею вин-
ного туризму, а Київ став ліде-
ром внутрішнього туризму.

Книжкові набутки власкора «УК»
Світлана АНТОНОВА 

для «Урядового кур’єра»

ТВОРЧІСТЬ. Вельми ре-
зультативним видався мину-
лий рік для власного корес-
пондента «Урядового кур’є-
ра» у Сумській області за-
служеного журналіста Украї-
ни Олександра Вертіля, який 
упродовж 2018-го видрукував 
три книжки. До його 60-річ-
чя у сумському видавництві 
«Мрія» вийшли вибрані поезії 

«Геометрія вогню» з перед-
мовою і післямовою Шевчен-
ківських лауреатів письмен-
ника Михайла Слабошпиць-
кого та народного артиста 
України Анатолія Мокренка.

Торік наприкінці грудня по-
бачила світ книжка про ви-
датну українську біатлоніст-
ку почесного громадянина 
Сум Олену Петрову «Срібний 
сніг», яка продовжила роз-
почату серію розповідей про 
славетних олімпійців краю. 

Торік вийшло друком друге 
доповнене видання «На гре-
бені хвиль» про дворазово-
го олімпійського чемпіона з 
греблі на байдарках і каное 
Олександра Шапаренка. А 
позаторік Олександр видав 
книжку про уславленого ско-
рохода ХХ століття, учасника 
п’яти олімпіад, володаря чо-
тирьох олімпійських нагород 
сумчанина Володимира Го-
лубничого «20 кілометрів до 
тріумфу».

Наш колега Олександр 
Вертіль вміло пише 
історію сучасності

Майбутні медики чудово вжилися в новорічні образи

Уточнення: В оголошенні, надрукованому в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 246 від 29.12.2018, про втрачені договори, видані на ім’я 
Петровця Олександра Дмитровича, правильно читати: Договір про 
уступку майнових прав №85260-мм від 06.04.2018 року. Інше без 
змін.

Ліцензію на господарську діяльність у будівництві, 
пов’язану із створенням об’єктів архітектури: серія АГ № 575643, 

яка видана 12 квітня 2011 р., вважати недійсною 
у зв’язку із втратою.
ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланків суворої звітності полісів 
ОСЦПВ: AM 5220871, AM 5220872, AM 5213360, 

вважати їх недійсними.
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