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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Принциповою 

залишається позиція 
про невідворотність 

кримінального покарання 
за незаконне 
збагачення».

Азовський протокол 
гарантує роботу

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО. Протокол про розподіл квот на 
вилов риби у 2019 році в Азовському морі з російською сторо-
ною підписало Державне рибне агентство України. «Після трива-
лих консультацій з відповідними органами виконавчої влади бу-
ло вирішено направити протокол на підпис російській стороні ди-
пломатичними каналами, щоб українські рибалки змогли й на-
далі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в  
межах правового поля. Протокол підписано дипломатичними ка-
налами», — цитує Укрінформ слова голови Держрибагентства 
Ярослава Бєлова.

Згідно з документом, розподіл квоти вилову зокрема бичка 
встановлюється в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн 
для РФ. Протоколом узгоджено питання передачі затриманих 
рибалок стороні, до громадянства якої вони належать. «Це має 
сприяти зростанню рівня безпеки українських рибалок під час 
здійснення ними господарської діяльності», — додав посадовець. 

Без протоколу українсько-російської комісії з питань рибаль-
ства щодо розподілу квот на вилов на 2019 рік наші рибалки не 
мали б права на професійну діяльність. 

230,7 млрд грн
сягнуть цьогоріч власні надходження 

Пенсійного фонду. Порівняно  
з 2018 роком вони зростуть на 11,4%

Президент про доручення зареєструвати 
президентський законопроект, враховуючи зауваження 
КС до статті 368-2 Кримінального кодексу
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МЕДИЦИНА

«Світовий тріумф «Щедрика» 
— 100 років культурної 
дипломатії» — так 
називається фотовиставка, 
яку відкрито в Будинку уряду

СПАДЩИНА УНР

Голова Національної 
служби здоров’я  України 
Олег Петренко:«Зміни на 
первинній ланці вже стали 
незворотними»
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Чиста альтернатива для економіки 
ПРІОРИТЕТ. Запорізька область успішно розвиває зелену енергетику

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Запорізька атомна станція 
найбільша в Європі та шос-

та за розмірами у світі. Ко-
жен третій кіловат електро-
енергії для всієї країни виро-
бляють саме на Запоріжжі. Це 

беззаперечне лідерство. Про-
те часи й пріоритети змінюють-
ся:  нині область стає на шлях 
розвитку відновлюваної енер-
гетики. Ідеться про енергетич-
но ефективні, високотехноло-
гічні проекти, що реалізують 
на базі найсучасніших цифро-
вих технологій. На цьому Пре-

зидент Петро Порошенко наго-
лосив під час відкриття перших 
вітротурбін Приморської вітро-
електростанції.

«Зелена електроенергетика 
та інноваційна модернізація га-
лузі рухають країну вперед. На 
вітроелектростанції викорис-
товуватимуть технологію циф-

рової підстанції. Інноваційна 
модернізація енергетики кри-
тично важлива. Це надзвичай-
но складне завдання, але необ-
хідне, оскільки традиційні під-
ходи для енергетики себе вже 
майже вичерпали. 

Важливо, що запровадження 
прогресивних моделей вітро-

електростанцій як зразок для 
всіх таких станцій у країні дає 
змогу створювати нові високо-
оплачувані робочі місця. Про-
гнозний відпуск зеленої елек-
троенергії двох черг Примор-
ської ВЕС — приблизно 
650—700 мільйонів кіло-
ватів на рік. 

Хребет суперечок 
ЗА І  ПРОТИ.  Хто зможе «помирити» економіку  
депресивних районів  та захист довкілля  
Боржавських полонин
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою відкри-
то спадкову справу щодо майна померлої 29.03.2018 р. Лигіної Зінаїди 
Тимофіївни. Прохання до спадкоємців, у т.ч.  Куриленко Олександри Олек-
сандрівни, 1985 р.н., з’явитися до нотаріальної контори (м. Харків, вул. Ва-
лентинівська, буд. 27-Г) протягом 2-х тижнів з часу відкриття спадщини.

11-ю ХДНК заведено спадкову справу щодо майна померлої 11.07.2018 
року Мішиної Любові Веніамінівни, 1958 р.н. Прохання до спадкоємців, у 
т.ч. Мішина В’ячеслава Олександровича, 1986 р.н., з’явитися до нотарі-
альної контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г, у дво-
тижневий строк від публікації оголошення.

 Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження № 242/3060/15-к (1-кп/227/116/2018) 
за обвинуваченням Горбунова Ігоря Вікторовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 11 жовтня 1986 ро-
ку народження, останнє місце реєстрації якого: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, викликається на 09:30 годину 07 бе-
резня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 10, для участі у підготовчому судовому засіданні. 

Головуючий суддя Хандурін В.В,  
судді Любчик В.М.,  Мацишин Л.С. 

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: F11GL41913-F11GL41918
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

27.03.2019; 19.04.2019

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/41747-asset-sell-id-191876

Втрачене свідоцтво про право власності 
для прогулянкових суден №ПП 004404 

від 04.09.2015 р. на ім’я Ободенка Дмитра Володимировича 
вважати недійсним.

Представництво «Лок-Бета Фармасьютікалс (Індія) Прайвіт Лімітед» 
Свідоцтво, зареєстроване Міністерством економічного розвитку  

і торгівлі України за № ПІ-4873 від 17 травня 2013 року,  
вважати недійсним.

Втрачені довірителем примірник Договору про участь у ФФБ № 75571 від 
27.05.2016 р. та примірник Договору про уступку майнових прав № 75571 від 
27.05.2016 р., укладених між ПАТ АКБ «АРКАДА» та Лагуновим Юрієм Олек-
сійовичем, вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2019 р. № 95-р 
Київ

Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти  
в Україні  

1. Схвалити Стратегію розвитку медичної освіти в Україні, що додається.
2. Міністерству охорони здоров’я разом із заінтересованими центральними органа-

ми виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів Украї-
ни план заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 95-р
СТРАТЕГІЯ 

розвитку медичної освіти в Україні
Загальна частина

Восени 2017 року було прийнято ряд реформаторських законів, які кардиналь-
но змінюють модель фінансування сфери охорони здоров’я. Започатковано транс-
формацію сфери охорони здоров’я в Україні. Проте самої лише зміни моделі фінан-
сування недостатньо. Зміни у сфері охорони здоров’я — це значно ширший процес.

На сьогодні існує потреба у синхронізації процесів, пов’язаних з проведенням ба-
гатьох реформ у сфері охорони здоров’я в Україні, та у змінах в системі підготовки 
медичних працівників, що дасть змогу забезпечити поліпшення якості лікування та 
медичного догляду пацієнтів.

Завданням медичної освіти є забезпечення надання громадянам якісної медич-
ної допомоги завдяки високому рівню підготовки медичних працівників. Життя та 
здоров’я пацієнта повинні бути основними людськими та професійними цінностя-
ми медичних працівників. Якісна медична допомога неможлива без зміни культур-
ної парадигми та створення нового професійного середовища — самовідтворюва-
ного та незалежного.

Проблеми, які потребують розв’язання
У зв’язку з відсутністю дієвої методології оцінки потреб у підготовці медичних 

працівників заклади вищої освіти, користуючись високим кон’юнктурним попитом, 
прагнуть максимально збільшити кількість студентів-контрактників без урахування 
рівня підготовки вступників та потреб держави. Неефективним є також розподіл дер-
жавного фінансування.

Медичні заклади вищої освіти та факультети медичного спрямування (далі — за-
клади вищої освіти (факультети) не отримують у достатньому обсязі ресурсів для 
провадження ефективної освітньої та наукової діяльності (зокрема капітальних ви-
датків), у зв’язку з чим неможливо оновити науково-лабораторну базу, проводити 
на належному рівні практичну підготовку студентів з використанням сучасного і пер-
спективного медичного обладнання.

Спостерігається зниження рівня престижності професії лікаря і, як наслідок, — 
недостатня мотивація випускників закладів вищої освіти (факультетів) до роботи за 
фахом, загрозливі масштаби зовнішньої (пошук роботи за кордоном) і внутрішньої 
(робота не за фахом) міграції лікарів та інших кваліфікованих медичних працівників.

Брак довіри до закладів вищої освіти (факультетів) спричинений тим, що заклади 
вищої освіти (факультети) не виконують просвітницьку функцію з питань функціону-
вання сфери охорони здоров’я в Україні. Набули поширення звинувачення працівни-
ків закладів вищої освіти (факультетів) у корупційних та пов’язаних з корупцією пра-
вопорушеннях, академічній недоброчесності.

Зміст медичної освіти потребує систематичного оновлення. Компетентності, що 
здобувають студенти, не завжди є релевантними та сучасними. Як наслідок, прогнос-
тична функція вищої освіти не є ефективною.

Медична наука відокремлена від вищої освіти, практичної діяльності, обсяг фінан-
сування наукових досліджень є недостатнім.

Потребують розв’язання проблеми відсутності або неефективного функціонуван-
ня університетських клінік, недостатньої кількості баз для практичної підготовки сту-
дентів, неврегульованості повною мірою відносин між закладами вищої освіти (фа-
культетами) та закладами охорони здоров’я, зокрема з питань допуску до лікуваль-
но-консультативної роботи науково-педагогічних працівників. Мають місце істотні 
проблеми міжвідомчого характеру для закладів вищої освіти (факультетів), у яких 
здійснюється підготовка медичних працівників.

Рівень комунікації між закладами вищої освіти (факультетами), закладами охо-
рони здоров’я та органами виконавчої влади є низьким. Заклади вищої освіти (фа-
культети) не беруть участі в процесі прийняття управлінських рішень стосовно роз-
витку медичної освіти.

Безкарні прояви академічної недоброчесності, зокрема поширення практики не-
доброчесного оцінювання студентів, плагіату та корупції, формують викривлену про-
фесійну спільноту медичних працівників, заподіюють значну шкоду морально-етич-
ним основам у медицині.

Через низький рівень академічної мобільності, брак міжнародного досвіду серед 
викладачів українська медична освіта та наука здебільшого ізольовані від світових 
тенденцій.

Мета, принципи і строки реалізації Стратегії
Метою Стратегії є побудова якісної системи медичної освіти в Україні для забез-

печення сфери охорони здоров’я медичними працівниками з високим рівнем під-
готовки.

Основними принципами розвитку медичної освіти є:
людський вимір — відправна цінність медичної системи. Кожна дія і кожне рі-

шення повинні розглядатися крізь призму гуманістичного призначення медицини в 
цілому;

медичний працівник повинен бути вмотивованим висококваліфікованим фахів-
цем, дотримуватися етичних норм;

утвердження університетської автономії та академічної свободи учасників освіт-
нього процесу і водночас відповідальності та підзвітності суспільству та академіч-
ній спільноті;

трансформація академічної культури. Заклад вищої освіти (факультет) повинен 
стати місцем вільної фахової дискусії з метою пошуку нових знань і формування но-
вих ідей. Важливими завданнями повинні бути просвітництво, поширення медичних 
знань, ідеології профілактичної медицини, захист від псевдонауки;

розвиток медицини наукових досліджень, доказів, переконань та досягнень;
якість підготовки важливіша за кількість. Вартість підготовки медичних працівни-

ків не може бути низькою, така підготовка повинна мати належне ресурсне забезпе-
чення, зокрема з боку держави;

медична освіта повинна базуватися на новітніх досягненнях медичної науки. Укра-
їнська медична наука може розвиватися лише як частина світової. Ми повинні корис-
туватися найкращими здобутками світової медицини, а наші досягнення мають бу-
ти конкурентоспроможними та визнані світовою медичною академічною спільнотою.

Реалізація Стратегії розрахована на 10 років.
Шляхи і способи розв’язання проблем

Підвищення якості вищої медичної освіти
Створення галузевої системи кваліфікацій, оновлення змісту освіти на основі до-

сягнень сучасної медичної науки та доказової медицини передбачається здійснити 
шляхом:

створення галузевої системи кваліфікацій, включаючи: галузеву рамку кваліфі-
кацій; професійні стандарти; рекомендації щодо комунікативної, мовної та цифрової 
компетентності медичних працівників; 

розроблення та систематичного оновлення стандартів вищої та фахової перед-
вищої освіти на компетентнісній основі (зокрема з урахуванням рекомендацій Всес-
вітньої федерації медичної освіти), їх публічного обговорення, незалежного рецен-
зування (у тому числі за участю іноземних експертів), офіційного затвердження та 

оприлюднення. Включення до складу науково-методичних комісій, які розробляють 
стандарти вищої та фахової передвищої медичної освіти, представників МОЗ і міжна-
родних експертів;

складання закладами вищої освіти (факультетами) нових освітніх програм та на-
вчальних планів з урахуванням нових стандартів вищої та фахової передвищої осві-
ти і міжнародного досвіду;

поглиблення освітньої та наукової співпраці закладів вищої освіти (факультетів) з 
класичними та технічними університетами, у деяких випадках — створення потужних 
регіональних університетів з медичними факультетами (інститутами) в їх структурі, а 
також консорціумів для запровадження підготовки молодших бакалаврів широкого 
профілю з можливістю подальшої спеціалізації в медицині;

пілотування підготовки магістрів з медичних та фармацевтичних спеціальностей на 
основі ступеня молодшого бакалавра інтегрованого природничо-математичного спря-
мування (біологія, фізика, математика, хімія);

створення умов для проходження практики здобувачами освіти на базі універси-
тетських клінік та інших закладів охорони здоров’я; пріоритетного розвитку універси-
тетських клінік як ефективної форми поєднання медичної освіти і науки, впроваджен-
ня інноваційних медичних розробок та забезпечення практичної підготовки студентів;

забезпечення закладів вищої освіти (факультетів) сучасними навчальними мате-
ріалами;

створення платформи для висвітлення професійних досягнень, обміну кращими 
освітніми практиками та навчальними матеріалами.

Забезпечення якості медичної та фармацевтичної освіти шляхом формування від-
повідного контингенту студентів, які здобувають освіту в галузі охорони здоров’я, пе-
редбачається здійснити шляхом:

поетапного підвищення вимог до вступників на спеціальності галузі знань «22 Охо-
рона здоров’я», зокрема тих, хто претендує на місця державного та регіонального за-
мовлення;

вивчення міжнародного досвіду щодо якісного відбору студентів на медичні спеці-
альності, включаючи вимоги до рівня підготовки, оцінювання здатності та здібності до 
професійної діяльності у галузі охорони здоров’я;

проведення соціологічних опитувань студентів, які здобувають освіту за спеціаль-
ностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», щодо рівня задоволеності освітою, при-
чин для вибору спеціальності, соціально-економічного стану родини, кар’єрних пла-
нів тощо.

Підвищення вимог до здобувачів медичної освіти та вдосконалення процедури оці-
нювання навчальних досягнень студентів передбачається здійснити шляхом:

розроблення нормативно-правових актів для впровадження єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту як форми оцінювання навчальних досягнень студентів відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 «Про за-
твердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здо-
бувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона 
здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402), у тому числі з впрова-
дженням міжнародного іспиту з основ медицини;

перегляду та оновлення бази українських тестових завдань інтегрованого тестово-
го іспиту «КРОК»;

технічного вдосконалення процедури тестування, розширення та розвиту специфі-
кації тестів;

розроблення та впровадження об’єктивного структурованого практичного (клініч-
ного) іспиту (OSCE);

розроблення положення про роботу експертів з формування бази екзаменаційних 
завдань;

запровадження курсу підготовки викладачів-експертів, яких залучають до роботи з 
оцінювання навчальних досягнень студентів;

запровадження громадського спостереження за проведенням оцінювань навчаль-
них досягнень студентів;

підписання з європейськими освітніми асоціаціями/спілками меморандумів щодо 
співпраці та взаємного визнання результатів оцінювання;

врегулювання питання фінансування оцінювання навчальних досягнень студентів;
розвитку тісної співпраці між галузевою експертною радою у галузі охорони 

здоров’я Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, МОЗ та Наці-
ональною академією медичних наук.

Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти (факультетів) передба-
чається здійснити шляхом:

розроблення та запровадження комплексної програми підвищення рівня знання ан-
глійської мови викладачами, забезпечення достатніх ресурсів для вивчення англійської 
мови;

створення програми підвищення кваліфікації викладачів спеціальностей галузі 
знань «22 Охорона здоров’я» (пошук фінансування, розроблення підходів, визначен-
ня ключових напрямів підвищення кваліфікації, співпраця з партнерськими організаці-
ями для проходження навчання/підвищення кваліфікації);

розроблення програми сертифікації педагогічних працівників закладів медичної 
фахової передвищої освіти;

запровадження програми навчання та стажування у закордонних університетах та 
медичних закладах, забезпечення участі у міжнародних конференціях для викладачів 
та аспірантів — на умовах відкритого прозорого конкурсу;

врахування під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-пе-
дагогічних працівників таких факторів, як знання англійської мови та наявність публі-
кацій в журналах, що входять до «Scopus» та/або «Web of Science».

Реформування післядипломної освіти
Запровадження справедливого розподілу на інтернатуру та унормування її змісту 

передбачається здійснити шляхом:
дослідження та вибору оптимальної моделі проходження інтернатури;
зменшення кількості медичних спеціальностей в інтернатурі;
визначення вимог до баз проходження інтернатури;
оновлення нормативно-правової бази для проходження інтернатури (розроблення 

нового положення про інтернатуру, зміна системи фінансування інтернатури);
створення національного рейтингу студентів за об’єктивними незалежними кри-

теріями оцінювання, що ґрунтуються, зокрема, на академічній успішності студентів;
створення національного реєстру інтернатури з місцями проходження інтернатури 

за спеціальностями та базами проходження;
розроблення програмного забезпечення для об’єктивного та прозорого розподілу 

на місця інтернатури на основі рейтингу;
запуску нової моделі інтернатури: нові бази, новий статус інтерна, нові програми 

навчання, ротаційний принцип, новий механізм фінансування;
розроблення механізмів запровадження академічної мобільності інтернів;
розроблення механізмів оцінки результативності навчання в інтернатурі.
Запровадження лікарської резидентури передбачається здійснити шляхом:
проведення дослідження оптимальної моделі лікарської резидентури;
нормативного регулювання (визначення переліку спеціальностей, тривалості на-

вчання);
визначення вимог щодо проходження лікарської резидентури;
запровадження нової лікарської резидентури, що буде проводитися за місцем пра-

цевлаштування резидента;
взаємовизнання лікарської резидентури з державами — членами ЄС.
Забезпечення безперервного професійного розвитку, що ґрунтується на кращих 

міжнародних практиках, передбачається здійснити шляхом:
розроблення нормативно-правових актів для впровадження системи безперервно-

го професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 
березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного 
професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2018 р., № 36, ст. 1264);

визначення вимог до провайдерів безперервного професійного розвитку;
надання медичним працівникам права самостійно обирати місце проходження під-

вищення кваліфікації;
зміни моделі фінансування безперервного професійного розвитку (запроваджен-

ня моделі, відповідно до якої держава виділятиме кошти на підвищення кваліфікації 
кожного лікаря).

Ефективне фінансування та управління
Зміну механізму фінансування медичної освіти, перехід на модель, що базується на 

результатах діяльності, передбачається здійснити шляхом:
розроблення механізму визначення потреби у кількості працівників сфери охорони 

здоров’я (у контексті загальної трансформації системи охорони здоров’я в Україні); пі-
лотного розрахунку кадрових потреб;

розроблення моделі та розрахунку повної вартості підготовки одного студента;
проведення аналізу надходжень і витрат у системі медичної освіти та науки;
розроблення ключових індикаторів успішності діяльності закладів вищої освіти 

(факультетів) та механізму збору відповідних даних;
пілотування нової моделі фінансування закладів вищої освіти (факультетів), прове-

дення аналізу результатів пілотування та повномасштабного переходу на нову модель.
Реалізацію автономії закладів вищої освіти (факультетів) (академічної, фінансової, 

організаційної) передбачається здійснити шляхом:
перегляду нормативно-правової бази, якою регулюються питання діяльності закла-

дів вищої освіти (факультетів) на предмет відповідності положенням Закону України 
«Про вищу освіту» в частині забезпечення їх автономії;

запровадження ефективних механізмів акредитації освітніх програм за медични-
ми спеціальностями;

створення/удосконалення діяльності університетських клінік (перегляд відповідної 
нормативно-правової бази).

Розвиток академічної культури в медичній освіті
Утвердження принципів академічної доброчесності у закладах вищої освіти (фа-

культетах), подолання плагіату, фальсифікацій, фабрикацій та інших форм академіч-
ної недоброчесності у медичній освіті та науці передбачається здійснити шляхом:

створення Комітету академічної доброчесності в медичній освіті як дорадчого ор-
гану МОЗ;

розроблення та затвердження етичних кодексів закладами вищої освіти (факуль-
тетами);

створення та забезпечення ефективної діяльності етичних комісій у структурі за-
кладів вищої освіти (факультетах), які впроваджують принципи академічної доброчес-
ності у закладах вищої освіти (факультетах);

закупівлі та використання програмного забезпечення для перевірки на плагіат ака-
демічних текстів для закладів вищої освіти (факультетів) і наукових установ;

обов’язкової перевірки на плагіат усіх дисертацій та студентських робіт;
ретроспективної перевірки (вибіркової та за зверненнями) на академічну доброчес-

ність захищених дисертацій у галузі знань «22 Охорона здоров’я»;
внесення змін до контрактів з ректорами закладів вищої освіти щодо включення до 

них пункту стосовно зобов’язання дотримуватися і контролювати дотримання науко-
во-педагогічними працівниками академічної доброчесності, внесення відповідної змі-
ни до типової трудової угоди для викладачів та керівників;

обов’язкової перевірки на академічну доброчесність кандидатів на посади ректорів, 
деканів, завідувачів кафедр, результати якої публікуються на веб-сайтах закладів ви-
щої освіти (факультетів) та МОЗ.

Інтернаціоналізацію медичної освіти передбачається здійснити шляхом:
збільшення інституційної спроможності закладів вищої освіти (факультетів) щодо 

міжнародної діяльності;
проведення тренінгів щодо написання грантових заявок, участі в програмі 

«Erasmus+» та інших програмах;
створення державної програми сприяння академічній мобільності студентів;
запрошення іноземних викладачів до викладання в українських закладах вищої 

освіти (факультетах) з метою підвищення рівня викладання та налагодження контак-
тів для майбутньої співпраці.

Поліпшення якості наукових досліджень
Покращення матеріальної бази для проведення наукових досліджень передбача-

ється здійснити шляхом:
проведення дослідження наукового потенціалу та публікаційної активності україн-

ських дослідників у сфері охорони здоров’я, розроблення рекомендацій щодо підви-
щення якості наукових досліджень та публікацій;

розроблення механізмів фінансування матеріально-технічної бази для пріоритет-
них сфер наукових досліджень;

стимулювання закладів вищої освіти (факультетів) і наукових установ до участі у 
конкурсах Національного фонду досліджень;

започаткування програми фінансування найбільш перспективних наукових дослі-
джень у медичній сфері, обраних на конкурсних засадах;

створення опорних центрів для проведення наукових досліджень у сфері охоро-
ни здоров’я;

стимулювання кооперації закладів вищої освіти (факультетів) із закладами Націо-
нальної академії медичних наук, Національної академії наук, інноваційним бізнесом.

Стимулювання українських науковців до проведення якісних наукових досліджень 
в галузі охорони здоров’я, які будуть опубліковані у провідних міжнародних наукових 
журналах, передбачається здійснити шляхом:

навчання та консультування закладів вищої освіти (факультетів) та/або науко-
вих установ щодо підготовки заявок у рамках міжнародних програм, насамперед 
«Horizon-2020» та «Horizon Europe»;

фінансування передплати закладами вищої освіти (факультетами) та науковими 
установами міжнародних рецензованих наукових видань та/або забезпечення пільго-
вого доступу;

розроблення програми підвищення кваліфікації викладачів та науковців щодо про-
ведення наукових досліджень із залученням провідних українських та закордонних на-
уковців;

створення програми підтримки українських дослідників до участі у міжнародних 
конференціях, короткотермінових навчаннях за кордоном тощо;

створення програми фінансового стимулювання українських дослідників до опу-
блікування своїх робіт у визнаних міжнародних виданнях (премії за кожну публікацію);

широкого інформування громадськості про публікації українських медичних пра-
цівників у провідних наукових журналах.

Підвищення якості дисертацій передбачається здійснити шляхом:
запровадження практики незалежного анонімного рецензування дисертацій із за-

лученням щонайменше одного фахівця, що працює за межами України;
проведення розрахунку повної вартості підготовки одного аспіранта/докторанта, 

що включатиме витрати на проведення наукових досліджень, участь у міжнародних 
конференціях тощо, фінансування навчання у докторантурі відповідно до визначено-
го розрахунку вартості;

внесення змін до нормативно-правової бази, що регулює навчання в аспірантурі/
докторантурі з підвищенням вимог щодо якості наукових публікацій;

запровадження сучасних програм підготовки докторів філософії, які відповідатим-
уть кращим міжнародним практикам;

запровадження контролю за науковою новизною дисертаційних наукових дослі-
джень на етапі їх початкового затвердження із залученням анонімних незалежних екс-
пертів (з інших наукових установ України та з-за кордону).

Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу створити законодавче підґрунтя для подальшого 

розвитку медичної освіти в Україні, здійснити комплексні зміни в цій сфері. Українська 
медична освіта та наука повинні використовувати світові надбання та найкращі прак-
тики в цій галузі. Водночас здобутки українських викладачів та науковців повинні бу-
ти конкурентоспроможними на світовому ринку. Результатом реалізації Стратегії стане 
підвищення якості та конкурентоспроможності медичної освіти в Україні. У довготер-
міновій перспективі реалізація Стратегії сприятиме підвищенню якості надання послуг 
з медичного обслуговування населенню (медичних послуг) в Україні.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Стратегії буде здійснюватися за рахунок ко-

штів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на 
відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та 
інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 
реалізації цієї Стратегії, визначаються щороку з урахуванням можливостей джерел фі-
нансування.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Григорівни, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та 
повідомляє, що судовий розгляд кримінального провадження відбу-
деться 13.03.2019 р. о 15.00 год. у приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним 
реєстром досудових розслідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 15.03.2019 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №614. 

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Циктіч

Постійно діючим Третейським судом при АУБ порушено провадження у спра-
ві №4/19 за позовом ПУАТ «ФІДОБАНК» до ТДВ «ОДЯГ» м. Луганськ» (код  
ЄДРПОУ 01554166, зареєстроване: 91047, Луганська область, м. Луганськ, Обо-
ронний 1 Проїзд, буд. 2), Черненка Володимира Юрійовича (91000, м. Луганськ, 
вул. Старих Більшовиків, буд. 11), Черненка Віктора Юрійовича (91000, м. Лу-
ганськ, вул. ОСО, буд. 14) та Власова Дмитра Володимировича (91000, м. Лу-
ганськ, 26 Бакинських Комісарів, буд. 91) про стягнення заборгованості за Кре-
дитним договором №012/6.2.1.4.0/2011/82 від 07.04.2011 р. З позовом можливо 
ознайомитися, звернувшись до третейського суду за телефоном (044)5168718 або 
ел.поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове засідання відбудеться 12.03.2019 р. 
о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 811. Це оголошення 
розміщене також на сайті третейського суду — http://tretsud.aub.org.ua. У випадку 
неявки відповідачів справа може бути розглянута за їхньої відсутності.

Третейський суддя Ю. В. Мамченко

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
чену Кіт Марину Вікторівну, 11.06.1962 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000004004 відносно Кіт Марини Вікторівни, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться 13.03.2019 р.  
о 15.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачено-
го Мерцалова Володимира Вікторовича, 18.09.1967 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Залізнична, 5, кв. 317, м. Сім-
ферополь, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 110 ч. 2 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться об 11 годині 00 хвилин 15 березня 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, Кравцова Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уродженця 
та жителя міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва — Красних ко-
мандирів), будинок №44 Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 13 
березня 2019 року о 10 год. 00 хв. та 15 березня 2019 року о 10 год. 00 хв. у залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. в судові засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Л. Базан

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обви-
нувачену Фаріну Нелю Юріївну, 15.02.1967 року народження, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріївни, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що судовий розгляд відбудеться 13.03.2019 р. о 16.30 год. у 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 годи-
ні 30 хвилин 13 березня 2019 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, 
обвинуваченого Аненка Олексія Михайловича, 15 липня 
1981 року народження, у рамках кримінального прова-
дження № 22018000000000025, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 22 січня 2018 року, за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 114 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 14 березня 2019 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, об-
винувачену Прокопенко Юлію Анатоліївну, 2 квітня 1977 
року народження, у рамках кримінального провадження 
№ 22017000000000347, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за озна-
ками вчинення кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

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 М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Бондарева Романа Володимировича, 
26.09.1975 р.н., як обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42016000000002809, внесеному до ЄРДР 
12.10.2016 року, відносно Бондарева Романа Во-
лодимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке призначено на 09 год. 00 хв. 11 берез-
ня 2019 року.

Суддя В. В. Бугіль

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство  

«Книжкова друкарня наукової книги»
2. Код за ЄДРПОУ 02475724
3. Місцезнаходження вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-51-05
5. Електронна поштова адреса kdnk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації

02475724.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про надання згоди  
на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
25 лютого 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КДНК» прийнято рiшення щодо надання зго-

ди на вчинення значного правочину: договору про надання правової допомоги від 10 січня 2018 року з Адвокат-
ським об’єднанням «Адвокатська компанія «Кайрос». Предметом такого правочину є надання юридичних послуг 
з граничною сукупною вартістю 250 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 2 392 600 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 10,4%. Загальна кількість голосуючих акцій становить 
695 900 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, — 695 719 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 695 719 шт., «проти» — 0, «утрималися» — 0.

25 лютого 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КДНК» прийнято рiшення щодо надання згоди 
на вчинення значного правочину: укладення договору оренди нежитлового приміщення №03/09/18 від 3 верес-
ня 2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Концептум». Предметом такого правочину є надан-
ня послуг з оренди приміщення з граничною сукупною вартістю 250 000 грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності становить 2 392 600 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 10,4%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій становить 695 900 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах — 695 719 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 695 719 шт., 
«проти» — 0, «утрималися» — 0.

25 лютого 2019 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КДНК» прийнято рiшення щодо надання згоди на 
вчинення значного правочину: укладення договору про надання послуг від 1 березня 2018 року з фізичною осо-
бою-підприємцем Захарченком Микитою Сергійовичем. Предметом такого правочину є надання послуг з гранич-
ною сукупною вартістю 280 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ста-
новить 2 392 600 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності становить 11,7%. Загальна кількість голосуючих акцій становить 695 900 
шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 695 719 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 695 719 шт., «проти» — 0, «утрималися» - 0.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор   М. С. Захарченко
25.02.2019 р.                                                                     

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 «ОДЕСЬ-

КА ТЕЦ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05471158
3. Місцезнаходження: 65003 м. Одеса, вул. Церковна, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 738-62-51 (048) 723-12-94
5. Електронна поштова адреса: spaper@otec.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: otec.odessa.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-

ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно 
до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про призначення прийнято 22.02.2019 року в.о. керівника ПАТ «Одесь-
ка ТЕЦ» Афоніним Д. О. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 27-к від 22.02.2019 р.
Посадова особа Бондаренко Тетяна Василівна (паспорт: серія д/н номер д/н вида-

ний  р. д/н), призначена на посаду Головний бухгалтер з 01.03.2019 року.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Одеська 

ТЕЦ» — заступник головного бухгалтера, ТОВ «Теплотраса-Інвест» — заступник го-
ловного бухгалтера, ТОВ «Теплотраса-Інвест» — головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
В.о. керівника                                       Афонін Д. О.

             (підпис)                 (ініціали та прізвище керівника) 

                          (дата)

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Соко-
ла Віктора Степановича, 18.10.1961 року 
народження, для розгляду кримінального 
провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно 
Сокола Віктора Степановича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
судовий розгляд відбудеться 13 березня 
2019 р. о 14.00 год. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба 
Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду 
м. Києва Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області у зв’язку з розглядом кримі-
нального провадження за обвинуваченням 
Іоргова Миколи Васильовича, 27.01.1981 
року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258 
ч. 3 КК України, викликає обвинуваченого 
Іоргова Миколу Васильовича. Судове засі-
дання відбудеться 13 березня 2019 року о 
10.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської 
області, вул. Мелітопольська, 172, каб.  
№ 27. У разі неявки в судове засідання об-
винуваченого слухання справи відбудеть-
ся за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

(Для інформації відповідних установ, організацій та власників об’єктів нерухомості)
 
Рішеннями Загальних зборів та Зборів представників від ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИН-

КУ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В» прийняти наступні рішення:
1. з 01 лютого 2019 року будинок 4-В по проспекту Валерія Лобановського у м. Києві перейшов в управління від ТОВ 

«Українська будівельна компанія-сервіс» до ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЧЕРВОНО-
ЗОРЯНИЙ, 4-В»;

2. Розмір щомісячних внесків співвласників на утримання будинку і прибудинкової території для власників житлових/не-
житлових приміщень становить 7,08 грн/кв.м.  Внески сплачуються на наступні поточні рахунки ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИ-
КІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38855422):

1) п/р № 26009523111 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 або
2) п/р № 26006052717359 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649.
3. Починаючи з 01.06.2019 року, при оплаті щомісячних внесків співвласників з 01 по 20 день включно застосовуєть-

ся розмір внесків — 7,00 грн/кв.м; при оплаті з 21 по 60 день включно застосовується розмір внесків — 7,08 грн/кв.м; при 
оплаті з 61 дня застосовується розмір внесків — 10,00 грн/кв.м.

4. Щомісячна оплата за використання електричної енергії продовжує здійснюватися на поточний рахунок ТОВ «Україн-
ська будівельна компанія-сервіс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35076047): п/р: 26003266098 в АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805. Щомісячна оплата за гарячу воду, опалення відбувається за прямими договорами з КП «Київтепло-
енерго», а за холодну воду та водовідведення — з ПрАТ «АК «Київводоканал».

5. Власникам житлових/нежитлових приміщень та паркомісць у строк до 31 березня 2019 року укласти Типові договори 
між власниками житлових/нежитлових приміщень та паркомісць з ОБ’ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 
БУДИНКУ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В»;

6. Власникам нежитлових приміщень у строк до 31 березня 2019 року привести свої приміщення у відповідність до норм 
ДБН та протипожежної безпеки (гідроізоляція, димоізоляція, системи димовидалення, автоматичної протипожежної сигна-
лізації та оповіщення);

7. Починаючи з 01 березня 2019 року вся інформація щодо діяльності ОСББ, організації умов проживання та експлуатації 
всіх приміщень будинку, направлення рахунків на сплату цільових внесків буде розповсюджуватись через поштові скринь-
ки, що розміщені в холі будинку. Оголошення, у т. ч. про проведення чергових або позачергових зборів ОБ’ЄДНАННЯ СПІВ-
ВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В» та повідомлення про прийняті рішення також роз-
міщуються на дошці оголошень у ліфтовому холі будинку.  

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: F11GL40561-F11GL40566; F11GL40451-F11GL40452, F11GL40454-

F11GL40455, F11GL40457-F11GL40473, F11GL40475-F11GL40482, 
F11GL40484-F11GL40498, F11GL40500-F11GL40554, F11GL40556-
F11GL40557, F11GL40559-F11GL40560

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:

16.04.2019

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/41741-asset-sell-id-
191863,41610-asset-sell-id-190906, 41703-asset-sell-id-191328

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Садгірського районного суду м. Чернівці знаходиться спеціальне кримінальне проваджен-

ня №727/3950/18 стосовно Малькової Ірини Миколаївни, 25.12.1966 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст.ст.15 ч. 1, 191 ч. 5, 366 ч. 1, 205 ч. 2, 209 ч. 1 КК України. Обвинувачена Маль-
кова І.М. (за останнім відомим місцем) була зареєстрована в м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 7/59. На підставі 
ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Малькову Ірину Микола-
ївну в підготовче судове засідання, яке відбудеться 04 березня 2019 року о 10.00 год. у залі Садгірського ра-
йонного суду м. Чернівці за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Хотинська, 3. 

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Головуючий суддя Асташев С. А.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

_______________ _______________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)

20191282705
(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 оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво комплексу АЗС з АГЗП модульного типу для заправок 

нафтопродуктами та скрапленими вуглеводневими газами. Для збе-
рігання палива передбачено п’ять підземних резервуарів ємністю по  
20 м3 кожний для бензину марки А-92, А-95, А-95+ (преміум), дизпали-
ва ДП, ДП+ (преміум) та наземний резервуар ємністю 10 м3 (для скра-
плених вуглеводних газів). Будівництво планується на земельній ділян-
ці площею 0,5000 га за межами с. Митниця Васильківського району Ки-
ївської області вздовж автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса, 45 км 
+ 250 м, право (кадастровий номер 3221485600:02:010:0002).

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ОПТІМА-2017», код згідно з ЄДРПОУ — 41274931, адреса: 

69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 109, кім. 
503б, тел. (097) 400-90-76.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
тел.: (044)279-01-58; контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції України відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 

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 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається 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 дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) відбудуться 22.03.2019 року об 11.00 год. 
в приміщенні Митницької сільської ради за адресою: 08643, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Митниця, вул. Леніна, буд. 13.

Громадські слухання (другі) відбудуться — не передбачено
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
тел.: (044)279-01-58, контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна.

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

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
eko.koda@ukr.net, тел.: (044)279-01-58, контактна особа — Киреєва Ві-
кторія Станіславівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 105 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Митницька сільська рада за адресою: 08643, Київська обл., Василь-
ківський р-н, с. Митниця, вул. Леніна, буд. 13. Ознайомитись зі Звітом 
можна з 28.02.2019 з 8.00 до 12.00. Контактна особа — Бардис Мико-
ла Григорович.

_____________ _______________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)

20191292707
(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 оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Будівництво комплексу АЗС з АГЗП модульного типу для заправок 

нафтопродуктами та скрапленими вуглеводневими газами. Для збе-
рігання палива передбачено три підземних резервуари ємністю по  
20 м3 кожний для бензину марки А-92 та дизпалива ДП, ДП+ (премі-
ум), два підземні резервуари ємністю по 10 м3 кожний для бензину ма-
рок А-95, А-95+ (преміум) та наземний резервуар ємністю 10 м3 (для 
скраплених вуглеводних газів). Будівництво планується на земель-
ній ділянці площею 0,3000 га за межами населеного пункту с. Пше-
ничне Васильківського району Київської області вздовж автомобільної 
дороги М-05 Київ—Одеса, 52 км + 000 м, право (кадастровий номер 
3221487200:03:012:0001).

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ТЕРМІНАЛ», код згідно з ЄДРПОУ — 32368950, адреса: 

69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, буд. 40,  
тел. (097)400-90-76.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел.: 
(044)279-01-58; контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції України відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 

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 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається 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 дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) відбудуться 21.03.2019 року об 11.00 год. 
в приміщенні Пшеничненської сільської ради за адресою: 08644, Київ-
ська обл., Васильківський р-н, с. Пшеничне, вул. Лесі Українки, буд. 1-а.

Громадські слухання (другі) відбудуться — не передбачено.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
тел.: (044)279-01-58, контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.

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

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
eko.koda@ukr.net, тел.: (044)279-01-58, контактна особа — Киреєва Ві-
кторія Станіславівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 110 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Пшеничненська сільська рада за адресою: 08644, Київська обл., Ва-
сильківський р-н, с. Пшеничне, вул. Лесі Українки, буд. 1-а. Ознайоми-
тись зі Звітом можна з 28.02.2019 з 8.00 до 12.00. Контактна особа —
Мусієнко Алла Олександрівна.

_____________ _______________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)

20191282706
(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 оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Будівництво комплексу АЗС з АГЗП модульного типу для заправок 

нафтопродуктами та скрапленими вуглеводневими газами. Для збері-
гання палива передбачено три підземних резервуари ємністю по 20 м3 
кожний для бензину марки А-92 та дизпалива ДП, ДП+ (преміум), два 
підземні резервуари ємністю по 10 м3 кожний для бензину марок А-95, 
А-95+ (преміум) та наземний резервуар ємністю 10 м3 (для скраплених 
вуглеводних газів). Будівництво планується на земельній ділянці пло-
щею 0,3000 га за межами с. Кодаки Васильківського району Київської 
області вздовж автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса, 48 км + 950 м, 
ліво (кадастровий номер 3221485600:03:003:0003).

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ТЕРМІНАЛ», код згідно з ЄДРПОУ — 32368950, адреса: 69002, 

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, буд. 40, тел. (097) 
400-90-76.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
тел.: (044)279-01-58; контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції України відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 

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 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається 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 дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання (перші) відбудуться 20.03.2019 року об 11.00 год. 
в приміщенні Кодаківської сільської ради за адресою: 08645, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Кодаки, площа Свободи, буд. 1.

Громадські слухання (другі) відбудуться — не передбачено.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел.: 
(044)279-01-58, контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна.

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

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, 
eko.koda@ukr.net, тел.: (044)279-01-58, контактна особа — Киреєва Ві-
кторія Станіславівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 106 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Кодаківська сільська рада за адресою: 08645, Київська обл., Василь-
ківський р-н, с. Кодаки, площа Свободи, буд. 1. Ознайомитись зі Зві-
том можна з 28.02.2019 з 8.00 до 12.00. Контактна особа — Кузьмен-
ко Яна Іванівна.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
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Oбласть Нiч День

Київська -2 -7 +2 -3
Житомирська -2 -7 +2 -3
Чернігівська -3 -8 +2 -3
Сумська -3 -8 0 -5
Закарпатська 0 -5 +1 +6
Рівненська -2 -7 +2 -3
Львівська 0 -5 -2 +3
Івано-Франківська 0 -5 +2 -3
Волинська -2 -7 -2 +3
Хмельницька -2 -7 +2 -3
Чернівецька 0 -5 -2 +3
Тернопільська -2 -7 +2 -3
Вінницька -2 -7 +2 -3

Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Турнір на честь загиблого полковника СБУ 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗМАГАННЯ. У Тернополі на 
вшанування пам’яті співробіт-
ника СБУ полковника Русла-
на Муляра організували турнір 
із футзалу. 26 травня 2018 ро-
ку під час виконання службо-
вого завдання Руслан загинув 
на Луганщині. Нагороджений 
(посмертно) орденом «За муж-

ність» ІІІ ступеня. Торік у серп-
ні рішенням міської ради йо-
му присвоїли звання почесно-
го громадянина Тернополя. Йо-
го іменем назвали ЗОШ №20, 
в якій він свого часу навчався. 

Чемпіонат з футзалу на його 
честь організували не дарем-
но. Адже Руслан захоплювався 
цим видом спорту, був незмін-
ним голкіпером збірної Тер-
нопільського управління СБУ. 

Учасники турніру вшанували 
пам’ять Руслана Муляра. 

У змаганнях взяли участь 
десять місцевих команд. 
Спортсмени представляли 
збірні регіонального управ-
ління Служби безпеки, облас-
ні команди прокуратури, Нац-
гвардії, Державної фіскальної 
служби, головного управління 
Нацполіції та патрульних, Дер-
жавної служби з надзвичай-

них ситуацій, 44-ї артбригади 
ЗСУ, ФК «Агропродсервіс-ве-
теран» і Тернопільської ЗОШ 
№20 імені Руслана Муляра.

Колишні Русланові коле-
ги з регіонального управлін-
ня СБУ за підсумками турні-
ру вибороли третє місце. Пер-
шу сходинку посіла коман-
да ФК «Агропродсервіс-вете-
ран», другими стали гравці з 
патрульної поліції. 

З любов’ю до віршів 
Лесі Українки

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО. До дня народження Лесі Українки в 
межах проведення V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове жит-
тя!» на Луганщині відбувся перший регіональний етап, у якому 
загальне журі розглянуло 47 робіт учасників. Як повідомляє об-
ласний навчально-методичний центр професійної освіти у Лу-
ганській області, рівень змагання рік у рік зростає, учні демон-
струють неабияку майстерність виразного читання поезій Лесі 
Українки, інсценізацій її драматичних творів, здібності в худож-
ньо-образотворчому мистецтві, долучаються до науково-пошу-
кової роботи. Цього року в ювілейному конкурсі взяли участь 
учні з 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області. 

Конкурс має непросту історію. Його започаткувала відома 
громадська діячка Канади лікарка, меценатка Марія Фішер-
Слиж. 10 років проходив у Криму. Після окупації півострова 
конкурс не вмер, а набув ще більшої популярності й сили. Те-
пер мандрує регіонами України і збирає переможців.

Щоб були в коморі 
всі родичі гарбузові

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ВЕСНЯНІ КЛОПОТИ. На Донеччину за кілька днів до почат-
ку календарної весни прибула партія гуманітарної допомоги 
для жителів прифронтової зони. Цього разу люди поблизу лі-
нії розмежування отримають те, без чого цієї пори не ходять 
на городи чи присадибні ділянки, — набори насіння помідорів, 
огірків, перцю, капусти, редиски, гарбузів, гороху, салату то-
що. Цей дуже важливий навесні гуманітарний вантаж жителям 
області передали активісти міжнародної асоціації «Емануїл» у 
межах проекту «Їжа на щодень». Ініціатори проекту пропону-
ють не тільки істотну допомогу — насіння отримають понад 6 
тисяч родин. А це можливість самотужки подбати про врожай і 
забезпечити себе овочами. Досвід підтвердив: у людей, які на-
весні отримали набори насіння і старанно попрацювали, восе-
ни не було нарікань на порожні погреби чи комори. 

ФОТОФАКТ

ЖУРНАЛІСТИ НА ЄВРОМАЙДАН І. 
У приміщенні Національної спілки жур-
налістів України відкрилася фотовис-
тавка, присвячена роботі журналістів під 
час Євромайдану. П’ять років минуло від 
тих тяжких, трагічних і водночас героїч-
них подій. На світлинах, які не залиша-
ють байдужих, — репортерські будні, що 
ввійшли в історію сучасної України.

Журналісти завжди на передовій, у 
гарячих точках, бо люди потребують 
правдивої інформації. Тоді в Києві пра-
цювали журналісти з усього світу, ува-
га була прикута до України, де народ 
обстоював європейський шлях розви-
тку своєї країни.

В експозиції «Журналісти на Євромай-
дані: п’ять років потому» — понад 40 світ-
лин, на яких зафіксовано пам’ятні мо-
менти тих подій. Частину їх надали пар-
ламентський кореспондент Микола Біло-
копитов, фотожурналіст «Голосу Украї-
ни» Олександр Клименко, фотомайстри 
Станіслав Черній та Олеся Брязгунова, 
журналіст Юрій Лукінов та інші. 

Завдяки їм пам’ять про важливу сто-
рінку історії залишиться з нами.

Які жінки колись подобалися чоловікам
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЦІКАВА АРХЕОЛОГІЯ. 
«Музейний погляд на тему 
«Еволюція кохання», — так 
називалась акція, під час якої 
відвідувачі Черкаського об-
ласного краєзнавчого музею 
могли ознайомитися з унікаль-
ними археологічними експона-
тами, що колись символізува-
ли культ жінки, чоловічої сили 

та були предметами із старо-
давніх весільних ритуалів, по-
ширених у різні епохи на тери-
торії нашого краю. 

Організатори не оминули 
увагою тему стосунків із чоло-
віками жінок-сарматок, яких 
часто називають амазонка-
ми. Для цього заходу музейні 
археологи створили відеоде-
монстрації, які проілюструва-
ли уявлення наших земляків 
епохи палеоліту про ідеальну 

жіночу фігуру. Вони підтвер-
дили інформацію про велику 
кількість саме жіночих статуе-
ток в антропоморфній пласти-
ці доби Трипільської культури, 
розповіли про знахідки жор-
стоких парних поховань епо-
хи бронзи. 

Не забули згадати й княжну 
Анну Ярославну, яка проси-
ла батька Ярослава Мудрого, 
щоб не змушував її виходити 
заміж за французького коро-

ля Генріха І та їхати у «той ма-
ленький брудний Париж». 

Відвідувачі із захопленням 
переглянули театралізовану іс-
торичну реконструкцію «Ве-
сілля на Межиріцькій стоян-
ці мисливців на мамонтів», у 
якій «первісними людьми» бу-
ли працівники науково-просвіт-
ницького відділу музею та сту-
денти-археологи з Черкасько-
го національного університету 
імені Богдана Хмельницького. 


