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АНДРІЙ РЕВА:
«Слід пам’ятати,  

що солідарний рівень —  
страхова система, 

яка дасть гарантію 
виплати пенсій  

за будь-яких 
обставин».

Зарплатні борги 
помалу тануть

РЕЗУЛЬТАТ. Завдяки ефективній роботі державних виконавців 
Міністерства юстиції з підприємствами-боржниками торік вдалося 
повернути працівникам понад 460 мільйонів гривень зарплатних 
боргів. Про це повідомив міністр Павло Петренко, інформує прес-
служба відомства. «Понад 38 тисяч українських працівників, які ро-
ками, а інколи й десятиліттями не бачили грошей, нарешті отрима-
ли зароблене в повному обсязі. Це той результат, який повертає ві-
ру громадян в Україну, у здатність держави захистити їхні права», 
— зазначив він. 

За словами міністра, робота в цьому напрямі триватиме до-
ти, доки існуватиме проблема невиплати зарплат. «Нині на вико-
нанні перебуває 17,9 тисячі виконавчих документів про стягнен-
ня заборгованості із зарплати на суму 567 мільйонів гривень. Це 
той фронт робіт, на якому ми зосередимося в 2019 році. Наше за-
вдання — забезпечити справедливість, кожну зароблену україн-
ським працівником копійку слід виплатити», — резюмував Пав-
ло Петренко.

1151день 
країна живе й працює без жодної 

краплини російського природного газу, 
позбувшись залежності від монополізму 

«Газпрому»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Відтепер електронний 
рецепт на доступні ліки можна отоварити  
в будь-якій аптеці

Сімейного лікаря  
вже обрали  
25 мільйонів громадян

Міністр соціальної політики про гарантування виплат 
пенсій навіть за найскрутніших економічних умов
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Економіка 
України  
за січень —
листопад  
2018 року

Академік Володимир Горбулін: 
«Маємо використовувати всі 
свої можливості, розраховувати 
на себе, вірити у свої сили  
й діяти»

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Країна відзначила  
Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів»
З ініціативи українських во-

їнів, які 242 дні борони-
ли донецький аеропорт, 16 січ-
ня відзначаємо Всеукраїнський 
день пам’яті «кіборгів». З 26 
травня 2014-го до 22 січня 2015 
року українські військові, до-
бровольці, волонтери й медики 
протистояли проросійським бо-
йовикам, російсько-окупацій-

ним військам і найманцям. Бої 
тривали вісім місяців і закінчи-
лися після повної руйнації ста-
рого й нового терміналів аеро-
порту. За стійкість і незлам-
ність українських захисників 
назвали «кіборгами». Вони ста-
ли символом мужності й відда-
ності ідеалам вільної незалеж-
ної України.

У донецькому аеропорту та 
селищі Піски у цей період во-
ювали спецпризначенці 3-го 
окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 
81-ї, 95-ї окремих аеромобіль-
них та 93-ї окремої механізова-
ної бригад, 57-ї окремої мотопі-
хотної бригади, 90-го окремого 
аеромобільного та 74-го окре-
мого розвідувального баталь-

йонів, полку «Дніпро-1», До-
бровольчого українського кор-
пусу та інші.

Із 18 до 21 січня 2015 ро-
ку внаслідок підриву терміна-
ла аеропорту загинуло 58 «кі-
боргів». Тож 21 січня військо-
ве командування вирішило від-
вести українських військово-
службовців з нового термінала, 

який було повністю зруйновано 
і він перестав бути придатним 
для оборони, повідомляє Укрін-
форм. 

Захищаючи донецький аеро-
порт, загинуло понад 200 укра-
їнських захисників, поранено 
понад 500. Багатьох із них від-
значено державними нагорода-
ми, чимало — посмертно.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 296/8465/16-к) за обвинуваченням Дацка Олександра 
Олеговича, 31 січня 1962 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 
року народження, мешкає за останньою відомою суду адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, 
кв. 7, викликається на 25 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
кабінет № 14, для участі в підготовчому судовому засіданні 
по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Любчик В. М.

Втрачено свідоцтво 

про реєстрацію машини, серія ЕЕ № 087625, 

найменування навантажувач колісний, 

марка спецтехніки — SEM 656D, рік випуску 2017, 

заводський номер SEM00656HS5301363, 

двигун 1217Е003447, реєстраційний номер 14388АІ, 

власник ТОВ з II «Цеппелін Україна ТОВ», 

документи вважати недійсними.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження № 1-кп/229/69/2019 за обви-
нуваченням Южика Бориса Володимировича за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений Южик Борис 
Володимирович, 5 квітня 1955 року народження 
(останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька 
обл., вул. Космонавтів, буд. 32, кв. 79), викликаєть-
ся на 23 січня 2019 р. о 10.00 годині до суду, зал су-
дового засідання № 1, для участі в підготовчому су-
довому засіданні.

Головуючий суддя A. Л. Гонтар

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайло-

вич, 15.11.1968 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 14 год. 00 хв. 21 січня 2019 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 208 (2 поверх), головуючий суддя  
Бацуца Т.  М., конт. тел. (0382) 76-28-40), для проведен-
ня судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22017240000000016 про обвинувачення Про-
тасенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/3765/17 
(1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 черв-
ня 1963 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
м-н Сонячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля Донецької обл., 
викликається на 14.00 годину 28 січня 2019 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Здоровиця О. В., Мацишин Л. C.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає 
кримінальне провадження № 712/1822/16-к, віднос-
но Геліконової З. В. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК 
України за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачена Ге-
ліконова Зоя Вікторівна, 20.06.1962 року народжен-
ня, зареєстрована за адресою: м. Черкаси, вул. Бо-
женка, 5, кв. 29, викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 23 січня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до су-
ду на 11 годину 00 хвилин 25 січня 2019 року (корп. № 1,  
каб. №12), для участі в підготовчому судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Клич-
нікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 
10 год. 30 хв. 25 січня 2019 року в справі за обвинувачен-
ням Кличнікова Володимира Миколайовича, 24.08.1964 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (у редак-
ції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу України») за адресою:  
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

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

Суддя Бірса О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександро-

вич у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 15.09.1969 ро-
ку народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається в судове засідання на 16 год. 
00 хв. 21 січня 2019 року до Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головуючий 
суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43), 
для проведення підготовчого судового засідання в 
кримінальному провадженні № 22017240000000024 
про обвинувачення Дівакова Олександра Олексан-
дровича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 28.01.2019 року о 14.30 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000243 за обвинуваченням Ковален-
ка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Ко-
валенко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареє-
стрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,  
вул. 5-е Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Ковальчук Л. B., суддів Романчук Р. В.,  
Короля О. П.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевсько-
го, 17 у залі судових засідань № 14 21.01.2019 року 
о 10.00 годині відбудеться судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Мухут-
дінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення — обвинувачений Мухутдінов Д. М. та за-
хисник Прицюк В. А.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду просимо повідомити про 
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді Гайду Г. В., суддів Федчишена С. А. та  
Романчук Р. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 23.01.2019 року о 10.00 год. у приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 10, відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42015020420000195 за обвинуваченням Коваль-
чука Андрія Сергійовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Коваль-
чук Андрій Сергійович, 28.04.1978 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Москов-
ська, в/ч 2215.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Ковальчук Л. B., суддів Романчук Р. В., Вороб-
йова В. В.

Оголошення про проведення З’їзду адвокатів України 2019 року!
Шановні адвокати!

Рада адвокатів України повідомляє про скликання З’їзду адвокатів України 2019 року, призначеного на 15-16 лютого 2019 
року у  Львівській області, Сколівський район, село  Плав’є.

Початок роботи З’їзду об 11.00. 
Початок реєстрації делегатів З’їзду о 10.00. Місце проведення З’їзду адвокатів України 2019 року: конференц-зал Комп-

лексу «Плай» (фактична адреса: Львівська область, Сколівський район, село Плав’є, 82643; юридична адреса: Львівська об-
ласть, Сколівський район, село Козьова, 82631).

До порядку денного З’їзду адвокатів України 2019 року включені питання:
Затвердження Регламенту З’їзду адвокатів України 2019 року; Затвердження Порядку денного З’їзду адвокатів України 

2019 року; Доповідь Голови Ради адвокатів України; Доповідь Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури; Доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; Розгляд висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури; Затвер-
дження звіту про виконання кошторису Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України; Затвердження зві-
ту про виконання кошторису Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; Обрання (призначення) двох членів 
Вищої ради правосуддя, строк повноважень яких закінчується у 2019 році; Обрання (призначення) члена Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України, строк повноважень якого закінчується у 2019 році; Обрання членів органів адвокатського са-
моврядування, призначення на посади яких здійснюється з’їздом адвокатів України; Різне. 

Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, а саме: 
квартира, від 03.11.2008 р., 

серія та номер бланка САC162399, 
яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 

проспект Панфілова, буд. 21, корп. 7,  
кв. 45, видане Головним управлінням 

благоустрою та комунального 
обслуговування Донецької міської ради 

на підставі рішення виконкому Донецької 
міської ради від 22.10.2008 р. № 451/11 

начальником Головного 
управління М. В. Баранецьким  

на ім’я Вихристюк Лариса Василівна, 
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, а саме: 

квартира, від 03.04.1998 р., №4171,
серія та номер бланка БПЖВР 100, 

яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 
проспект Комсомольський, буд. 27, 

кв. 33, видане Представництвом фонду 
державного майна України в м. Донецьку 

на підставі розпорядження 
від 03.04.1998 р. № 4171 

Керівником представництва 
М. П. Рассоха  на ім’я Івченко Анатолій 
Іванович, Івченко Світлана Кирилівна 

та Івченко Олена Анатоліївна, 
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Обов’язковою умовою договору фінансового лізингу є перехід права влас-
ності на житло від лізингодавця до лізингоодержувача у разі повного виконан-
ня лізингоодержувачем зобов’язань за цим договором та на визначених у до-
говорі умовах.

15. Вартість житла протягом строку дії договору фінансового лізингу не змі-
нюється.

16. ДІУ протягом п’яти робочих днів після укладення договору фінансового 
лізингу надсилає його копію відповідному органу забезпечення житлом.

У разі перевищення нормативної площі житла додатково подається інфор-
мація про сплату лізингоодержувачем авансового платежу.

17. Орган забезпечення житлом щомісяця інформує відповідний уповнова-
жений підрозділ про укладені договори.

18. Лізингові платежі включають:
1) суму, яка відшкодовує частину вартості житла;
2) суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло за фіксова-

ною відсотковою ставкою, розмір якої визначається з урахуванням вартості за-
лучених (запозичених) фінансових ресурсів, але не більше ставки рефінансу-
вання, установленої для ДІУ.

19. Розмір лізингових платежів, які сплачуються лізингоодержувачем, змен-
шується на суму компенсації частини лізингових платежів, яку перераховує на 
рахунок ДІУ орган забезпечення житлом.

20. Сума компенсації частини лізингових платежів включає частину суми, 
яка відшкодовує частину вартості житла, та в повному обсязі суму винагоро-
ди лізингодавцю.  

Розмір частини суми, яка відшкодовує частину вартості житла, визначаєть-
ся з урахуванням:

стажу служби лізингоодержувача:
- від 5 до 10 років вислуги — 10 відсотків щомісячної суми, яка відшкодо-

вує частину вартості житла;
- від 10 до 15 років вислуги — 20 відсотків щомісячної суми, яка відшкодо-

вує частину вартості житла;
- від 15 і більше років вислуги — 30 відсотків щомісячної суми, яка відшко-

довує частину вартості житла;
кількості членів сім’ї лізингоодержувача — за наявності дітей віком до 

18 років, що перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов, розмір частини щомісячної суми, яка відшкодовує частину 
вартості житла, збільшується на 5 відсотків на кожну дитину, але не більш як 
на 10 відсотків.

21. Лізингоодержувач протягом строку дії договору фінансового лізингу не-
се витрати на утримання житла, пов’язані з його експлуатацією, технічним об-
слуговуванням,  ремонтом, у тому числі витрати за спожиті житлово-комуналь-
ні послуги.

22. Лізингоодержувач письмово повідомляє лізингодавцю та органу забез-
печення житлом про зміну складу сім’ї/сімейного стану та/або зняття з обліку 
осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Після отримання зазначеного повідомлення до договору про компенсацію 
частини лізингових платежів у разі потреби вносяться зміни.

У разі переведення лізингоодержувача для подальшого проходження служ-
би до іншого органу забезпечення житлом до договору про компенсацію час-
тини лізингових платежів вносяться зміни щодо заміни органу забезпечення 
житлом.

23. ДІУ щомісяця подає відповідним органам забезпечення житлом та упо-
вноваженим підрозділам інформацію про залишок невідшкодованої  частини 

вартості житла та розміри лізингових платежів за кожним договором фінан-
сового лізингу.

24. Несплачені лізингові платежі в повному обсязі погашаються лізингодав-
цю органом забезпечення житлом у разі:

1) звільнення лізингоодержувача із служби у зв’язку з пораненням (травмою, 
каліцтвом, контузією), отриманим під час виконання службових обов’язків,  
унаслідок чого йому встановлено інвалідність I групи, крім випадків, коли пора-
нення (травма, каліцтво або контузія) є наслідком навмисного спричинення со-
бі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю, вчинення діяння, яке 
є кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алко-
гольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом пода-
ються такі засвідчені в установленому порядку документи:

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо 
встановлення лізингоодержувачу I групи інвалідності;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення 
причинного зв’язку поранення (травми, каліцтва або контузії);

копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок 
(у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 і Н-1;

2) загибелі лізингоодержувача під час виконання службових обов’язків (за 
винятком самогубства, крім випадку доведення особи до самогубства, який 
встановлено судом) або смерті внаслідок отримання поранення (травми, калі-
цтва, контузії) за зазначених обставин за умови наявності в лізингоодержувача 
членів сім’ї, які проживали та перебували на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, разом з ним.

У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом пода-
ються такі засвідчені в установленому порядку документи:

витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) лізингоодержувача із 
списків особового складу;

копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок 
(у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 і Н-1;

копія свідоцтва про смерть лізингоодержувача;
копія відповідного рішення суду в разі доведення особи до самогубства.
25. Договір фінансового лізингу може бути достроково розірвано з ініціати-

ви лізингодавця у разі:
прострочення лізингоодержувачем  сплати лізингових платежів більше ніж 

на 90 днів;
надання лізингоодержувачем житла в сублізинг;
в інших випадках, передбачених договором фінансового лізингу та Законом 

України «Про фінансовий лізинг».
Договір фінансового лізингу не може бути достроково розірвано з ініціати-

ви лізингодавця в разі настання випадків, передбачених пунктом 24 цього По-
рядку, а також у разі виникнення заборгованості за договором про компенса-
цію частини лізингових платежів з боку органу забезпечення житлом через від-
сутність відповідних бюджетних призначень.

26. Договір про компенсацію частини лізингових платежів припиняє свою 
дію у разі:

1) звільнення лізингоодержувача із служби (крім випадків, зазначених у 
пункті 24 цього Порядку);

2) зняття лізингоодержувача з обліку громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов;

3) дострокового розірвання договору фінансового лізингу;

4) в інших випадках, передбачених договором про компенсацію частини лі-
зингових платежів.

27. У разі припинення дії договору про компенсацію частини лізингових пла-
тежів:

1) за лізингоодержувачем зберігається право користування та право на ви-
куп житла (предмета лізингу) на умовах договору фінансового лізингу;

2) до договору фінансового лізингу вносяться зміни в частині встановлення 
суми винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло на рівні діючої став-
ки ДІУ із забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу з пер-
шого числа місяця, наступного за місяцем, коли договір про компенсацію час-
тини лізингових платежів було достроково розірвано чи припинено.

28. У разі розірвання чи припинення договорів фінансового лізингу та про 
компенсацію частини лізингових платежів (крім випадку дострокової сплати лі-
зингоодержувачем повної суми лізингових платежів згідно із договором фінан-
сового лізингу) ДІУ протягом 10 банківських днів повертає органу забезпечення 
житлом сплачену ним частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, 
згідно з договором про компенсацію частини лізингових платежів.

29. Сума коштів державного бюджету, повернутих органу забезпечення жит-
лом відповідно до пункту 28 цього Порядку, зараховується до спеціального 
фонду державного бюджету та використовується таким органом відповідно до 
кошторису для розрахунку за іншими договорами про компенсацію частини лі-
зингових платежів.

30. Після виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію 
частини лізингових платежів ДІУ:

1) передає лізингоодержувачу право власності на житло, для державної ре-
єстрації права власності на яке подає необхідні документи, включаючи довідку 
про факт виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію 
частини лізингових платежів;

2) надсилає відповідним органу забезпечення житлом та уповноваженому 
підрозділу повідомлення про передачу лізингоодержувачу документів для дер-
жавної реєстрації права власності на житло.

31. У разі отримання житла у власність та за умови його відповідності уста-
новленій нормі житлової площі поліцейський або особа рядового чи началь-
ницького складу служби цивільного захисту знімається з обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов.

32. У разі укладення заявником договору фінансового лізингу виплати ком-
пенсації за найом (піднайом, оренду) житла, передбачені іншими нормативно-
правовими актами, не здійснюються.

33. Виплата компенсації частини лізингових платежів здійснюється в межах 
відповідних бюджетних призначень, передбачених органу забезпечення жит-
лом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

34. Витрати органів поліції охорони Національної поліції, пов’язані з вико-
нанням цього Порядку, здійснюються за рахунок надходжень від надання по-
слуг з охорони, що надаються ними на договірних засадах, та інших джерел, не 
заборонених законодавством.

35. Заявник може використати право на отримання відповідно до цього По-
рядку житла у власність на умовах фінансового лізингу один раз.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАДО» (далі 
— Товариство), місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 
буд. 2/6, ідентифікаційний код 39680241, повідомляє, що 23.02.2019 р. 
о 14.00 годині за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6, 
відбудуться позачергові загальні збори учасників Товариства. Загальні 
збори скликаються директором ТОВ «АСКАДО» Косенком С. О .

Реєстрація учасників проводитиметься з 12.00 години до 13.30 годи-
ни за місцем проведення позачергових загальних зборів учасників То-
вариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових загаль-
них зборах учасників Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Про звільнення директора Товариства.
2 питання: Про призначення директора Товариства.
З усіх питань звертатися за телефоном: +38063-795-42-31.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 08 годині 20 хвилин 22 січня 2019 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 
березня 1984 року народження, у рамках кримінального провадження 
№ 22018000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.ч. 3, 4 ст. 27, 
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Те-
тяна Іллівна, 06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 24 січня 2019 року об 11.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під голову-
ванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового провадження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРСЕК-
СКАВАЦІЯ» (далі — Товариство), місцезнаходження: 04074, м. Київ,  
вул. Новозабарська, буд. 2/6, ідентифікаційний код 37216858, пові-
домляє, що 21.02.2019 р. о 10.00 годині за адресою: 04074, м. Київ,  
вул. Новозабарська, буд. 2/6, відбудуться позачергові загальні збори 
учасників Товариства. Загальні збори скликаються директором ТОВ 
«РЕСУРСЕКСКАВАЦІЯ» Новаком О. В. 

Реєстрація учасників проводитиметься з 09.00 години до 10.00 години  
за місцем проведення позачергових загальних зборів учасників Това-
риства. Перелік питань, що виносяться на голосування позачергових 
загальних зборів учасників Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Про звільнення директора Товариства.
2 питання: Про призначення директора Товариства.
З усіх питань звертатися за телефоном: +38073-044-45-22.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/463/2018 за обвинуваченнням 
Филиппова С. А. та Ісаєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 24.01.2019 року о 12.00 год. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя В. В. Бугіль

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Запривода О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Ниж-
ня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36) ви-
кликається на 24.01.2019 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгля-
ді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. 
(зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 28.01.2019 року 
об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої (in absentia), яка переховується від органів слідства та суду з 
метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22018020000000038 від 20 вересня 2018 року (справа № 1-кп/243/829/2018) за обвинува-
ченням Новаковського Валерія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Новаковського Валерія Сергі-
йовича, 27.01.1973 року народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Рудакова, буд. 50, кв. 29, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 28 січня 2019 
року о 09 год. 00 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) викликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИТРОВИ-
ЧА (зареєстрований за адресою: Донецька область, Бахмутський район, смт 
Миронівський, вул. Б.Хмельницького, 11/25) по кримінальному провадженню  
№ 225/2733/17 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України в судове засідання, яке відбудеться 28.01.2019 року о 10.00 
годині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-

ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітності  
полісів ОСЦПВ у кількості 6 (шість) шт.: AM 8068182, AM 8395141, 

AM 8395142, AM 8395143, AM 8395144, AM 8395145, 
вважати їх недійсними.

Втрачене свідоцтво на право власності на судно 
«BRP GTX LTD 300 JB/DP16» № YDV08584A616 з реєстраційним 
бортовим номером ua 5110 KV, судновласник Кучеренко А. М., 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: 
м. Харків, пр-д Стадіонний, буд. 21, кв. 25, реєстраційний 
№ 8-99-165558 від 18.03.1995 р., видане на ім’я Корчагіна 

Дмитра Анатолійовича, вважати недійсним.

_____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  

з оцінки впливу на довкілля (автоматично  
генерується програмними засобами ведення  

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________201811232231______________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво енергоблоків № 3, 4 на ВП «Хмельницька АЕС» оди-

ничною потужністю ~1000 MВт із застосуванням реакторної установки 
ВВЕР-1000 європейського виробництва, яка відповідає вимогам норма-
тивних документів України та міжнародного агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ). Площа ділянки — 14,8 га, площа забудови — 4,5 га, радіус са-
нітарно-захисної зони — 2,7 км навколо АЕС, радіус зони спостережен-
ня — 30 км навколо АЕС. 

Місце провадження діяльності: Існуючий промисловий майданчик ВП 
«Хмельницька АЕС», розташований на північному заході Славутсько-
го району Хмельницької області, у 18 км на захід від районного центру  
м. Славута, у 100 км на північ від обласного центру м. Хмельницький, по-
близу м. Нетішин. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої  

діяльності)
2. Суб’єкт господарювання

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компа-
нія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище,  
ім’я та по батькові

Україна 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3; тел./факс: +38 (044) 277-78-83

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України,  
вул. Митрополита  

Василя Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044) 206-31-01
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону  

та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльнос-

ті та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 2 Закону України «Про порядок прийняття рішень 

про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, 
призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають за-
гальнодержавне значення» рішенням про провадження діяльності буде 
рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок 

і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які 
мають загальнодержавне значення, прийметься Верховною Радою Украї-
ни шляхом прийняття відповідного закону  про розміщення, проектування, 
будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження 
з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить   30   робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться:
11.02.2019 о 10 годині, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежнос-

ті, Будинок Рад, малий зал засідань;
12.02.2019 об 11 годині, 33000, м. Рівне, приміщення Рівненської ОДА, 

м-н Просвіти, 1, ауд. 201;
13.02.2019 о 13 годині, 46002, м. Тернопіль, приміщення адмінбудівлі, 

вул. Грушевського, 6, к. 329;
14.02.2019 об 11 годині, 10001, м. Житомир, приміщення адмінбудів-

лі, майдан С.П. Корольова, 12, актова зала, 1 поверх;
15.02.2019 об 11 годині, 21000, м. Вінниця, приміщення актової зали 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресур-
сів Вінницької ОДА, вул. Соборна,15а, 5 поверх;

18.02.2019 об 11 годині, 58000, м. Чернівці, приміщення Чернівецької 
ОДА, вул.  Грушевського, 1, мала зала (к. 301);

19.02.2019 о 12 годині, 02000, м. Київ, Орхуський інформаційно-про-
світницький центр (в приміщенні Мінприроди), вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35;

20.02.2019 о 12 годині, 43027, м. Луцьк, приміщення Волинської об-
ласної ради (овальний зал), м-н Київський, 9;

21.02.2019 об 11 годині, 76000, м. Івано-Франківськ, приміщення  
Ів-Фр. ОДА, вул. М. Грушевського, 21, зал засідань, 1 поверх.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Окрім того, протягом січня — лютого плануються експертні консульта-
ції із зачепленими державами ( Республіка Австрія, Республіка Білорусь, 
Республіка Польща) в рамках транскордонної процедури оцінки впливу 
на довкілля.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита  
Василя Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-20-89, (044) 206-31-40

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита  
Василя Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-20-89, (044) 206-31-40

m.shimkus@menr.gov.ua

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону  
та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 476 аркушах.

_______________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Інформаційний центр ВП «Хмельницька АЕС», вул. Лісова, 6, м. Неті-
шин,     Хмельницька область, 30100

Контактна особа: начальник відділу роботи з громадськістю і ЗМІ
Лиситчук Тетяна Степанівна, тел.(03848) 6-37-13
2. Відділ оцінки впливу на довкілля, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035
Контактна особа: начальник відділу з оцінки впливу на довкілля
Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40
3. Приміщення Івано-Франківської ОДА, вул. М. Грушевського, 21, м. Іва-

но-Франківськ, 76000
Контактна особа: начальник організаційного відділу — заступник керую-

чого справами обласної ради
Романів Любов Василівна, тел. (0342) 78-42-15
4. Приміщення Рівненської обласної ради, майдан Просвіти,1, м. Рівне, 

33013
Контактна особа: Дукач Оксана Сергіївна (секретар), тел. (0362) 62-03-64
5. Приміщення Чернівецької обласної ради, вул. Грушевського, 1, м. Чер-

нівці, 58010
Контактна особа: Борець Микола Ярославович, тел. (0372) 55-30-75
6. Приміщення Житомирської обласної ради, майдан С.П. Корольова, 1, 

м. Житомир, 10014
Контактна особа: Шевченко Наталія Василівна (канцелярія), тел. (0412) 

43-21-38
7. Приміщення Вінницької обласної ради, вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 

21050
Контактна особа: начальник управління організаційного забезпечення
Романець Олег Павлович, тел.  (0432) 61-15-32
8. Приміщення Волинської обласної ради, м-н Київський, 9, м. Луцьк, 

43027
Контактна особа: заступник керуючого справами — начальник відділу
Ляшко Олександр Олександрович, тел. (0332) 77-81-03
9. Приміщення Тернопільської обласної ради, вул. Грушевського, 8,  

м. Тернопіль, 46000
Контактна особа: Захарчук Володимир Васильович, тел. (0352) 63-30-27

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: F11GL39701- F11GL39704
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: 07.02.2019
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/41196-asset-sell-id-188105

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 року 
народження, який проживає за адресою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь Донецької області, у судові засі-
дання, які відбудуться 22.01.2019 року об 11.30 год., 08.02.2019 року о 10.00 год., 04.03.2019 року об 11.30 год., 08.04.2019 
року о 15.00 год., 16.05.2019 року о 16.00 год., 03.06.2019 року о 15.00 год. у залі судових засідань №401, вул. Велика Пер-
спективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному провадженню за обвинуваченням Борисова А. О. у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича на вказані судові засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон
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Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 -1 +4
Житомирська +2 -3 -1 +4
Чернігівська +2 -3 -1 +4
Сумська 0 -5 -1 +4
Закарпатська -1 +4 +1 +6
Рівненська +2 -3 -1 +4
Львівська +2 -3 -1 +4
Івано-Франківська +2 -3 0 +5
Волинська +2 -3 -1 +4
Хмельницька +1 -4 0 +5
Чернівецька +2 -3 0 +5
Тернопільська +1 -4 0 +5
Вінницька -1 -6 0 +5

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Новорічна радість сім’ї Тищенків
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Новий рік при-
ніс сім’ї учасника АТО Михай-
ла Тищенка подарунки. І не 
абиякі, а власне житло в се-
лі Танське на Уманщині, де 
він живе разом із дружиною 
і трьома дітьми. Будинок за-
гальною вартістю 66,7 тисячі 
гривень придбано на умовах 
співфінансування з районно-

го та сільського бюджетів. Це 
вже третій будинок, придба-
ний у межах районної комп-
лексної програми щодо ме-
дичного, соціального забез-
печення, адаптації, психоло-
гічної реабілітації, професій-
ної підготовки (перепідготов-
ки) учасників АТО, родин Ге-
роїв Небесної Сотні, постраж-
далих під час Революції гід-
ності та бійців-добровольців. 
Керівники району подарува-

ли Михайлові Тищенку елек-
тропіч та інші речі, необхідні 
в побуті. 

Вручили сертифікат на 
житло сім’ї Тищенків голова 
Уманської районної держав-
ної адміністрації Євгеній Дан-
ченко, голова районної ради 
Оксана Супрунець, сільський 
голова Ігор Кифорук, пред-
ставники громади села та міс-
цевого сільгосппідприємства 
ТОВ «Поділля агропродукт».

Як розповів голова рай-
держ адміністрації Євгеній 
Данченко, торік у районі ви-
трачено близько 2,5 мільйона 
гривень на підтримку бійців, 
зокрема на надання пільг на 
житлово-комунальні послуги 
та придбання твердого пали-
ва, щомісячні стипендії дітям 
та батькам загиблих учасни-
ків АТО, забезпечення без-
платним харчуванням їхніх ді-
тей, пільгові перевезення.

На Херсонщині ще колядують
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦІ Й. 
У Херсоні відбувся другий 
фестиваль театрально-вер-
тепного дійства та коляд-
ницьких груп «Різдвяний 
дзвін». Мистецький захід, 
який організував Херсон-

ський обласний палац куль-
тури за підтримки облас-
ної державної адміністрації, 
пройшов у кіноконцертно-
му залі «Ювілейний». Цього-
річ продемонструвати співо-
чу, акторську майстерність 
та прославити народження 
Ісуса Христа щирою коляд-
кою виявили бажання майже 

20 колективів із різних на-
селених пунктів Херсонщи-
ни. До присутніх з вітальним 
словом звернулася директор 
обласного Палацу культури 
Світлана Іванова й побажа-
ла всім добра, злагоди, миру 
в оселях, доброго здоров’я 
та щедрих Божих благосло-
вень. Колективи виступили 

з колядками, вертепом, на-
родними піснями, стилізова-
ними до різдвяної обрядо-
вості, щедрівками та віншу-
ваннями, а ще — з гарним 
настроєм та щирою гостин-
ністю. Тож «Різдвяний дзвін» 
відбувся яскраво й незабут-
ньо, усі колядницькі гурти 
отримали дипломи.

На Закарпатті відзначили 
100 років Гуцульської республіки 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Селище гуцулі в Ясіня 
в Рахівському районі на Закарпат-
ті 100 років тому стало центром Гу-
цульської республіки. Відповідно до 
постанови Верховної Ради, ухвале-
ної торік у грудні, 100-річчя Гуцуль-
ської республіки та 80-річчя Кар-
патської України відзначають на 
державному рівні. З нагоди ювілей-
ної дати минулими вихідними в се-
лищі на березі Чорної Тиси влашту-
вали народне віче.

На площі імені Героїв Гуцульської 
республіки біля пам’ятника її пре-
зидентові Степанові Клочураку зі-
бралися посланці гуцульських това-
риств із різних регіонів України та су-
сідньої Румунії. Прибули керівники 
області, представники ділових кіл.

«Століття — достатньо великий 
термін, щоб усвідомити значення 
історичної події. І те, що через 100 
років ми зібралися в Ясіні, свідчить 
про особливе місце Гуцульської 
республіки в історії визвольної бо-
ротьби закарпатських українців, — 
сказав, виступаючи на вічі, голова 
Закарпатської облдержадміністра-
ції Геннадій Москаль. — Гуцуль-
ська республіка проіснувала недов-
го, але змінила свідомість багатьох 
людей. Маленька держава гуцу-
лів у 1919 році першою із закарпат-
ських земель проголосила принцип 
возз’єднання Закарпаття з Украї-
ною». Геннадій Москаль презенту-
вав громадськості книжку спогадів 
Степана Клочурака «До волі». 

Виступом на святі вразив фоль-
клорний дитячий колектив Ясінян-
ської дитячої школи мистецтв. Спо-
внені любові до рідного краю, на-
тхнені розповідями про історію рід-
ного селища, юні виконавці підко-
рили серця слухачів. 

На стадіоні відбувся щорічний 
фестиваль «Велика гуцульська ко-
ляда». Учасники з різних куточків 
Рахівщини, а також із сусіднього 
Прикарпаття показали традиції ко-
лядок, наповнених місцевим коло-
ритом. 

Катання з гір 
для спортивних 
та веселих

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗИМОВІ РОЗВАГИ. Перший цього року зимовий спортивно-
розважальний захід «Іковель-2019» відбувся на Новопсковщи-
ні. Катання на санчатах і лижах, тюбінгах та сноубордах з гори 
Пристін влаштували за доброю традицією поблизу села Ікове.

Хоч, як розповідають організатори, усе почалося із приби-
рання снігу. Напередодні та вранці довелося попрацювати для 
комфортного проведення заходу: було розчищено дорогу, під-
готовлено місце для стоянки автомобілів, означено трасу та на-
дуто тюбінги.

«Ранкових екстремалів виявилось небагато, але то був тіль-
ки початок. Щогодини учасників ставало дедалі більше. Дорос-
лі згадали свої безтурботні літа, а малеча впевнено почувалася 
на трасі і з кожним новим підйомом-спуском ставила рекорди 
спритності та рішучості. Усі, хто був сьогодні на Іковелі, — мо-
лодці. Вони показали приклад згуртованості, порядності, ввіч-
ливості та чудової фізичної форми!» — діляться враженнями 
новопсковці. 

Люди дякують за задоволення спортивному сектору Ново-
псковської об’єднаної територіальної громади — першої на Лу-
ганщині. 

Ф
от

о 
пр

ес
-с

лу
ж

би
 З

ак
ар

па
тс

ьк
ої

 о
бл

де
рж

ад
м

ін
іс

тр
ац

ії

Народне віче в Ясіні було урочистим і багатолюдним

Гімн України для кожного закарпатця наповнений особливим змістом

Уперше самому 
скотитися 
з високої гірки 
трохи страшно


