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USD 2635.9553 EUR 2972.0396 RUB 4.0080 / AU 341870.22 AG 4031.69 PT 214566.76 PD 400928.80

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Споживання газу  

 в житловому секторі —  
18 мільярдів кубів. 

Майже половина йде 
на обігрів повітря. 
Це втрати, за які 

платять і держава,  
і кожен споживач».

Субсидії набувають 
грошової форми 

СОЦПОЛІТИКА. Відучора Ощадний банк розпочав процес 
виплат субсидій у готівковій формі тим громадянам, які не є 
пенсіонерами і яким субсидію було призначено до 31 грудня 
2018 року. Тобто кожен може отримати субсидію через систе-
му грошових переказів «Швидка копійка» в будь-якому відді-
ленні Ощадбанку, надавши лише паспорт та ідентифікаційний 
код, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. 

В Ощадбанку також радять перед відвідуванням установи, 
для зручності громадян, пройти реєстрацію на офіційному сайті 
https://www.oschadbank.ua  або в Контакт-центрі Ощадбанку за 
телефоном 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мо-
більних телефонів на території України). Це дасть субсидіанто-
ві змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час 
і дату для отримання субсидії, уникнувши зайвих черг.

А субсидіанти-пенсіонери почали отримувати субсидії готів-
кою одночасно з пенсіями з 4 березня цього року.

100,5%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  
у лютому 2019 року щодо січня 

Слов’янська кераміка 
рухається на ринки 
Європи

Президент про резерви енергозбереження  
та енергоефективності 
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Регулятор хоче обмежити 
розрахунки готівкою, щоб 
домогтися збільшення надходжень 
від податків, однак юристи впевнені, 
що це лише погіршить ситуацію

ФІНАНСИ

Указ Президента України 
«Про призначення стипендій 
Президента України для видатних 
спортсменів та тренерів України  
з олімпійських видів спорту»
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ЩОЙНО З ПЕЧІ. На Донеччині розвивають традиційне  
для міста виробництво затребуваної продукції

Росія не може бути стратегічним партнером 
Євросоюзу
ГЕОПОЛІТИКА. Європарламент нарешті провів довгоочікувану ревізію відносин із Кремлем

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Доки триває російська оку-
пація Кримського півост-

рова і розв’язаний Москвою 
воєнний конфлікт на сході 

України, відносини між Євро-
союзом та РФ не можуть нази-
ватися стратегічними. Про це 
йдеться в резолюції Європар-
ламенту «Стан політичних від-
носин між ЄС та Росією», яку 
було ухвалено вчора під час 

чергового пленарного засідан-
ня ЄП. 

«Європарламент наголошує, 
що нелегальна окупація та анек-
сія українського Криму Росі-
єю, її безпосередня та опосеред-
кована участь у воєнному кон-

флікті у Східній Україні та про-
довження порушення територі-
альної цілісності Грузії і Молдо-
ви — зумисні порушення між-
народного права, демократич-
них принципів і основоположних 
прав», — зазначено в документі. 

Євродепутати стверджують, що 
за таких обставин Росію не мож-
на розглядати як «стратегічного 
партнера», тому пропонують Єв-
рокомісії переглянути Уго-
ду про партнерство і спів-
робітництво ЄС—РФ. 3
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Приватний нотаріус 

Авдіївського міського нотаріального округу Василенко В. А. 

просить спадкоємців померлої 06.04.2018 року Соколовської Надії 

Павлівни, 21.05.1929 року народження, звернутися 

для оформлення спадкових прав на належне майно до нотаріальної 

контори за адресою: Донецька область, місто Авдіївка, 

вулиця Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Приватний нотаріус 

Авдіївського міського нотаріального округу Василенко В. А. 

просить спадкоємців померлого 09.03.2018 року Жукова Анатолія 

Івановича, 04.03.1936 року народження, звернутися 

для оформлення спадкових прав на належне майно 

до нотаріальної контори за адресою: Донецька область, 

місто Авдіївка, вулиця Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Втрачений висновок державної експертизи 

від 9 липня 2018 року №1482-18, 

виданий Державною службою України з питань геодезії, картографії 

та кадастру Державному підприємству  

«Черкаський науково-дослідний 

та проектний інститут землеустрою», вважати недійсним.

Спільне українсько-американське підприємство «ЄВРО-
ПОЛЬ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30751167) повідомляє, 
що 11.02.2019 року загальними зборами СУАП «ЄВРОПОЛЬ» 
ТОВ прийняте рішення про реорганізацію підприємства шляхом 
виділу юридичної особи. Кредитора СУАП «ЄВРОПОЛЬ» ТОВ ма-
ють право звернутись з вимогами в порядку визначеному стат-
тею 55 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю». Письмові вимоги приймаються за адресою: 61001,  
м. Харків, вулиця Плеханівська, 18. 

Директор В. В. Войченко

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
«МОТТ МАКДОНАЛЬД ЛІМІТЕД», 

код ЄДРПОУ 26609106, оголошує про припинення своєї 
діяльності в Україні відповідно до Рішення Ради Директорів 

Мотт МакДональд Лімітед від 25 лютого 2019 року.
Вимоги кредиторів Представництва приймаються протягом  
2 місяців за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. 

Контактна особа Представництва з питань ліквідації —  
Підгайна Юлія Сергіївна, 
тел.: +38 044 490 55 28.

У провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року народження, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання викликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 
06.03.1953 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 21 березня 2019 року о 10.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1,  
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

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

нуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., який мешкав за 
адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок  
№ 33, для розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 
року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засідання, яке 
відбудеться 27.03.2019 року о 10.00 год. у приміщенні № 1 Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України. У 
разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Мойсеєнко Д. П. 
25.02.2019 р. відкрито виконавче провадження №58484085 на підставі 
виконавчого листа №426/22212/17 виданого Сватівським районним су-
дом Луганської області 08.02.2019 р., у рахунок погашення заборгова-
ності Бондарєва Валерія Олександровича (РНОКПП 2198920531, місце ре-
єстрації: 94415, Луганська область, Краснодонський район, м. Молодог-
вардійськ, вул. Осьмухіна, буд. 11, кв. 17) перед ТОВ «Порше Мобіліті» 
(код ЄДРПОУ 36422974, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр. Павла Ти-
чини, 1-В), відповідно до Кредитного договору №50005944 від 10.09.2012 
року, на загальну суму 308 911,48 грн та судовий збір у сумі 5123,80 грн, 
звернути стягнення на предмет застави: автомобіль марки VW, модель 
POLO SEDAN, кузов №XW8ZZZ61ZDG005673, об’єм двигуна 1598 куб. см, 
2012 року випуску, державний номер ВВ0604СІ. 27.02.2019 р. проведено 
опис та арешт зазначеного транспортного засобу, відповідно до постанови 
№58484085. Оціночна вартість транспортного засобу, згідно з висновком 
про визначення ринкової вартості об’єкта від 28.02.2019 р., становить  
199 326,00 грн.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження № 1-кп/761/941/2018 за обвину-
ваченням Блаженка Павла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК України, 
згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за  
№ 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 22 березня 2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №508. У разі неявки обви-
нуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Хардіна О. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Харченко Ірину Олександрівну, яка обвинувачується у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 19 березня 2019 року об 11.30 
годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет. 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, переклада-
ча і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

На позачергових загальних зборах учасників Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК», було 
прийнято рішення № 1/0703-19 від 07 березня 2019 р., щодо ліквідації  
Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного 
фонду «Антарес» (далі — Фонд), у зв’язку з закінченням 06.03.2019 
року строку діяльності Фонду. 

Ліквідаційна Комісія Фонду, у зв’язку розпочатою процедурою лік-
відації Фонду, повідомляє про порядок та строк пред’явлення кредито-
рами вимог до Фонду.

Ліквідаційна Комісія просить надсилати вимоги кредиторів протя-
гом двох місяців з дня опублікування цього повідомлення за адресою:

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,16-22, 
телефон/факс: (044)363-12-09.
Кредитору необхідно надіслати копії документів належним чином 

засвідчені на підставі яких виникли зобов’язання між Фондом та кре-
дитором.

Голова Ліквідаційної комісії Захарчук Р.М.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону 
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 336676  26/100 частин нежилого приміщення (в літ. А)  
заг.пл. 612,5 кв.м за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, 
буд. 47 

Початкова ціна продажу  5 350 216,86 грн. (підлягає оподаткуван-
ню ПДВ). Розмір гарантійного внесу 535 021,67  грн.

Аукціон відбудеться 12.04.2019 року з 9:00 до 18:00 на сай-
ті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, 
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом 
заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 07.04.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 07.04.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за  
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та 
за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 
044-594-11-09.

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: F11GL40954, F11GL40992, F11GL40994, 

F11GL40996-F11GL41026, F11GL41028-
F11GL41044; F11GL41428-F11GL41431

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:

24.04.2019

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/41811-asset-sell-id-192030, 
41803-asset-sell-id-192018

Згідно з рішенням Наглядової ради Акціонерного това-
риства «Укрнафтопродукт» (Протокол від 15.01.2019 р.  
№ 01-2019) розпочата процедура ліквідації дочірнього під-
приємства товариства «УКРНАФТОПРОДУКТІНФОРМАТИ-
КА» АКЦІОНЕРНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ «УКРНАФТО-
ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 30472365) та призначено ліквіда-
ційну комісію у складі:

– Голова ліквідаційної комісії — Бредак В. М.;
– член ліквідаційної комісії — Єгорова Н. А.
Строк пред’явлення вимог кредиторами протягом двох мі-

сяців з дня публікації. Для пред’явлення вимог звертатись 
за телефоном: +38 050 444 34 32, або за адресою: м. Київ, 
бульвар Верховної Ради, 34, 02094.

Інформація про виконання Державним бюро розслідування бюджету 
за 2018 рік

Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює пра-
воохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розсліду-
вання злочинів, віднесених до його компетенції.

Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, 
розкриття і розслідування:

1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне стано-
вище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, 
посади яких віднесено до першої — третьої категорій посад державної служби, суддями та 
працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслід-
ності детективів Національного антикорупційного бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, заступником Генерального прокурора — керівником Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім ви-
падків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів під-
розділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочи-
нів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї 
компетенції протягом 2018 року:

- брало участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, 
вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;

- здійснювало інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та 
умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено 
до компетенції Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення;

- розкривало злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро роз-
слідувань;

- здійснювало досудове розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного 
бюро розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом;

- розробляло методику розслідування окремих видів злочинів;
- вживало заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечувало 

можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочи-
нів, у порядку, визначеному законодавством;

- проводило перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро роз-
слідувань;

- здійснювало співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами відпо-
відно до законів України;

- забезпечувало відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом та-
ємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку 
оприлюднення та надання доступу до публічної інформації.

Державне бюро розслідувань як головний розпорядник бюджетних коштів у 2018 році 
здійснювало свою діяльність у межах однієї бюджетної програми — 6421010 «Забезпечення 
діяльності Державного бюро розслідувань».

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Державному бюро розслі-
дувань були затверджені бюджетні призначення за КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльнос-
ті Державного бюро розслідувань» у сумі 651 567,3 тисяч гривень.

За загальним фондом державного бюджету Державного бюро розслідувань у 2018 році 
використано коштів у сумі 136 834,3 тисяч гривень.

Бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету Державному бюро 
розслідувань не передбачались.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, а також інвестиційних програм (про-
ектів) Державному бюро розслідувань Законом України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» не передбачалися.

Повна інформація про виконання бюджету за 2018 рік буде публічно представлена 14 бе-
резня 2019 року о 14:00 годині за адресою: вул. С. Петлюри, 15, м. Київ.

Керівник Управління — головний бухгалтер Управління планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку, звітності Д. Я. Луцик

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 168 
Київ

Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих то-

варів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 p.,  
№ 25, ст. 1818; 2013 p., № 27, ст. 926), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 168

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

1. У пункті 10:
1) в абзаці другому слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
2) в абзаці третьому слова «книга відгуків та пропозицій» виключити.
2. В абзаці першому пункту 11 слова «законодавства та нормативнихдокументів» замінити словами «нормативно-правових актів».
3. В абзаці третьому пункту 14 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами». 
4. У пункті 17 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
5. У пункті 23:
1) абзац другий викласти в такій редакції:

«Касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов’язані приймати без об-
межень банкноти і монети усіх номіналів, які випускає в обіг Національний банк (у тому числі розмінні, обігові монети, пам’ятні та 
зношені банкноти і монети), що є платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності, за номінальною 
вартістю, а також забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі (крім тих, карбування та випуск в обіг/додатко-
вий випуск в обіг яких припинено Національним банком).»;

2) доповнити Порядок абзацом такого змісту:
«У разі відсутності в касі монет дрібних номіналів для видачі здачі касир та інший працівник, які мають право одержувати від 

споживача гроші за проданий товар, зобов’язані здійснити у розрахунковому документі заокруглення загальних сум розрахунків 
у порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 р. № 25 «Про оптимізацію обігу мо-
нет дрібних номіналів.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 179 
Київ

Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 3 квітня 2006 р. № 413

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. № 413 «Деякі питання оплати праці працівників 

національних закладів культури» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 985) такі зміни:
абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«для інших працівників закладів культури — 2—3, 7»;
абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:
«для інших працівників театру — 2,5—5,7».
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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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)
20191312740

(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, збору та врахування  

зауважень і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 
1. Планована діяльність
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, з по-

дальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ 
центрально-басейнового типу, газ природний, конденсат, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Святогірського ро-
довища.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження 
запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища бу-
де — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений 
до споживання газ центрально-басейнового типу, газ природний, конден-
сат, супутні компоненти. Роботи на площі здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ  «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Святогірське родовище розташоване в межах Ізюмського району Харків-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр — 125,6 км2; ділянка надр знаходиться в геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Свя-
тогірського родовища обліковуються на Державному балансі корисних ко-
палин України, наявні документи дозвільного характеру. При геологічному 
вивченні передбачено пошук, розвідка нових покладів вуглеводнів та по-
дальша розробка родовища. Буріння свердловин здійснюватиметься вер-
статом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Свя-
тогірського родовища обліковуються на Державному балансі корисних ко-
палин України, наявні документи дозвільного характеру. При геологічному 
вивченні передбачено пошук, розвідка нових покладів вуглеводнів та по-
дальша розробка родовища. Буріння свердловин може здійснюватись вер-
статом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, необхідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського  

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впли-

ву на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний до-

звіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовищ) (газ центрально-басейнового ти-
пу, газ природний, конденсат, супутні компоненти – корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Святогірського родовища, що видає Державна 
служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх заплано-
ваних громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають 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, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зау-
важення та пропозиції можна подавати у письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 5 квітня 2019 року о 10:00 годи-
ні у приміщенні Reikartz Харків, вул. Садова, 4, м. Харків, Харківська область.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу 
на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцін-

ки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошен-
ня.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 187 аркушах. 
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 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихідних з  
13 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
контактна особа Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПрАТ «ДОЛИНКА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00413400
3. Місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка   

Дані відсутні
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)7380893 (048)7380893
5. Електронна поштова адреса: t.vikhrova@jurline.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.00413400.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства  05.03.2019 р., прото-
кол №11.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання усього складу Правління на 
новий строк, у зв’язку із закінченням терміну  повноважень.

Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171, виданий 05.06.2002 р. Саратським 
РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,051%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3 296,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з виноградар-

ства, Голова Правління Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства  05.03.2019 року, про-

токол №11.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Правління на 

новий строк, у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Отян Ольга Василівна (паспорт: серія КК номер 243759, виданий 26.03.1999 р. Сарат-

ським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000983%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бригадир виноградної 

бригади №3.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 256 акцій.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.03.2019 р., протокол 

№11.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Правління, у 

зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Шинкаренко Світлана Борисівна (паспорт: серія КМ номер 268015, виданий 09.09.2004 р. 

Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039217%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 551,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Головного бух-

галтера, Головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 206 акцій.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
Голова Правління                                          Дімов І. І.
                                         (підпис)               (ініціали та прізвище керівника) 
                                                                 05.03.2019 р.  

                                                                    (дата)

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 22 березня 2019 року 
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.  
№ 601, обвинуваченого Пальчука Валерія Васильовича, 27 квіт-
ня 1958 року народження, у рамках кримінального провадження  
№ 42016010000000283, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 16 грудня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 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 судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Захарова В’ячеслава Романовича, 31.01.1947 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12,  
кв. 21, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 21 березня 2019 року.

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

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

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

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Па-
кулу Мар’яну Романівну, 12.07.1982 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. 9-го Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія,  
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
о 09 годині 45 хвилин 21 березня 2019 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомле-
на з його змістом.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче  
судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 22 березня 
2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31-А, каб. № 601, обвинуваченого Долгополова Андрія Миколайовича, 
15 лютого 1959 року народження, у рамках кримінального проваджен-
ня № 42015010000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 3 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 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 судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Оголошення про виклик обвинувачених при здійсненні судового  
засідання в порядку спеціального судового провадження

До суду як обвинувачені викликаються: Сергеєнкова Ірина Анатоліївна, 
29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Центральна, 141/1, смт Бі-
ловодськ, Біловодський район, Луганська область та Пронько Юрій Олександро-
вич, 02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Юрченка, 92, 
с. Бараниківка, Біловодський район, Луганська область, у підготовче судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження в об’єднаному криміналь-
ному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України, яке призначено на 11 годину 00 хви-
лин 21 березня 2019 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення, обвинувачені вважаються повідомленими 
про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34 на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Тейцман Ірину Володимирівну (яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Слов’яносербський район, с. Родакове,  
вул. Вокзальна, 134), як обвинувачену в судове засідання по кримінальній спра-
ві № 426/7279/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 21 березня 2019 року о 10.20 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,  
судді: Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Бербеця Едуарда Миколайовича (який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Волкова, 19/12) 
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/9388/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Бербеця Едуарда 
Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 березня 2019 року о 10.00 го-
дині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,  
судді: Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Камінського Івана Олексійовича (який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Сорокине (м. Краснодон), кв-л 
Шевченка, 38/33) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі  
№ 426/14378/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Камінського Івана Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 берез-
ня 2019 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,  
судді: Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34 на підставі ст.ст. 323, 
297-5, 135 КПК України викликає Козенка Сергія Павловича (який зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Базарна, 15) як обвинува-
ченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/14255/17 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Козенка Сергія Павловича за  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 березня 2019 року о 10.40 
годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. M.,  
судді: Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34 на підставі ст.ст. 323, 297-
5, 135 КПК України викликає Сидорова Дмитра Сергійовича (зареєстрований за 
адресою: Луганська обл., м. Луганськ, квартал Центральний (колишній Ленін-
ського Комсомолу), 19, кв. 20) як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/18451/18 за обвинувальним актом у кримінальному про-
вадженні стосовно Сидорова Дмитра Сергійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 березня 2019 року о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,  
судді: Скрипник С. М., Половинка В. О.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження 
викликає як обвинуваченого Согутовського Артема Борисовича, 17.09.1986 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Жило-
ва, 6/6, за матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, 
на підставі обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А.Б. необхідно прибути до підготовчого судового 
засідання, яке відбудеться 21 березня 2019 року о 13 год. 45 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Крючкова Віктора Миколайовича, 19.03.1971 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, 
смт Золоте-5, вул. Виробнича, 26/16, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/11119/18, 1-кп/425/158/19, на підставі обвинувального акта відносно  
Крючкова В. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Крючкову В.М. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 20 березня 2019 року о 15 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Судд В. В. Козюменська
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Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +5 +10
Житомирська -2 +3 +5 +10
Чернігівська +2 -3 +4 +9
Сумська 0 -5 +3 +8
Закарпатська -2 +3 +6 +11
Рівненська -2 +3 +5 +10
Львівська -2 +3 +5 +10
Івано-Франківська +2 -3 +5 +10
Волинська -2 +3 +5 +10
Хмельницька +2 -3 +5 +10
Чернівецька +2 -3 +5 +10
Тернопільська +2 -3 +5 +10
Вінницька +2 -3 +5 +10

Oбласть Нiч День

Черкаська +2 -3 +4 +9
Кіровоградська +2 -3 +4 +9
Полтавська +2 -3 +4 +9
Дніпропетровська 0 -5 +3 +8
Одеська +2 -3 +5 +10
Миколаївська +2 -3 +4 +9
Херсонська 0 -5 +3 +8
Запорізька 0 -5 +3 +8
Харківська -3 -8 +3 +8
Донецька -3 -8 +3 +8
Луганська -3 -8 +3 +8
Крим +2 -3 +4 +9
Київ -1 +1 +7 +9
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У Харкові відкрили 
барельєф математику 
Погорєлову

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКА. До 100-річчя від дня народження в Харкові від-
крили барельєф видатному вченому-математику академі-
ку Олексію Погорєлову, який багато в чому визначив осно-
вні напрями розвитку геометрії минулого століття. Барельєф 
і пам’ятну дошку геніальному геометру 
розмістили на будинку на вулиці Юри 
Зойфера, в якому він довгий час жив 
разом із сім’єю. 

Під час урочистої церемонії заступник 
голови Харківської облдержадміністра-
ції Анатолій Бабічев зазначив, що ми-
нулий рік в області пройшов під зна-
ком 100-річчя Національної ака-
демії наук України. 2019-й озна-
менувався 100-річними ювілеями 
таких учених-харків’ян зі світовим 
ім’ям, як Любов Мала, Борис Вєр-
кин і Олексій Погорєлов. «Я мо-
жу чесно зізнатися, що одним з 
улюблених шкільних підручників, 
який досі знаю напам’ять, був під-
ручник геометрії Погорєлова. За 
цим підручником вчилися багато 
поколінь наших земляків. Спасибі 
всім, хто причетний до відкриття 
барельєфа вченому, хто нагадує 
містянам про силу харківських 
учених і їхнє значення для світо-
вої науки», — звернувся до при-
сутніх заступник голови ХОДА.

Своїми спогадами про колегу 
й друга поділився патріарх ма-
тематичної школи Харкова ака-
демік Володимир Марченко. Він зазначив, що чимало місць у 
місті пов’язані з діяльністю й життям Олексія Погорєлова: це 
його рідна школа в районі ХТЗ, Харківський національний уні-
верситет ім. В.Н. Каразіна, в якому він навчався і викладав, Фі-
зико-технічний інститут низьких температур ім. Б.Вєркіна НАН 
України, в якому він працював з дня заснування.

Мукачево охоронятиме 
святий Мартин

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАМ’ЯТКИ. У Мукачеві від-
крито першу в області кінну 
скульптуру. Монумент вста-
новили на честь святого Мар-
тина, який вважається покро-
вителем міста над Латори-
цею. Він має вагу 33 тонни, 
заввишки 5,5 метра, поста-
мент виготовлено з травер-
тину, привезеного з угорської 
Паннонії. Як зазначалося на 
відкритті, пам’ятник відтворює 
легенду, коли святий Мартин 

віддав частину свого плаща 
злидареві, рятуючи його від 
смерті та холоду. Саме цю ле-
генду відтворила скульптур-
на композиція, яка ввібрала 
в себе також постать бідняка. 
Перекази про святого Марти-
на містять згадування про те, 
що він був умілим воїном, але 
з часом люди попросили його 
стати єпископом. 

Пам’ятник покровителю 
міста вирішили встановити 
ще 2012 року, а наріжний ка-
мінь на його сьогоднішньо-
му місці заклали й освятили 

2017-го. Краєзнавець Федір 
Шандор поінформував, що 
2016 рік ЮНЕСКО був оголо-
шений Роком святого Марти-
на: вважається, що тоді йому 
виповнилося б 1700 років від 
народження. 

Авторами монумента ста-
ли скульптори Степан Федо-
рин і Микола Гурмак, які ви-
готовили його безпосередньо 
в Мукачеві. Подарунок місту 
зробив місцевий підприємець 
Михайло Кіш, а появі цієї 
пам’ятки активно сприяла Ра-
да почесних громадян міста.

У Маріуполі натрапили 
на невідому підземну споруду

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРИМОРСЬКА ЗАГАДК А. 
На території державного під-
приємства «Маріупольський 
морський торговельний порт», 
де триває будівництво сучас-
ного зернового термінала, 
наштовхнулися на несподі-
вану знахідку. Робітники, які 

г отували котлован, виявили 
під землею невідому бетонну 
споруду. Тепер різноманітних 
версій і припущень у примор-
ському місті хоч відбавляй: від 
підземної піраміди до підвод-
ного сховища водолазів. А тим 
часом тутешні краєзнавці та 
історики дотримуються думки, 
що йдеться про один із пер-
ших причалів морського пор-

ту, збудований у ХІХ столітті. 
Це припущення підтвердив і 
заступник головного інженера 
з інженерного забезпечення 
приміщень та портових споруд 
ДП «ММТП» В’ячеслав Хвос-
тович. За його словами, відпо-
відно до старих карт, приблиз-
но у цьому місці колись стоя-
ли конструкції старого берего-
вого укріплення. Адже ці перші 

гідротехнічні споруди в маріу-
польському порту зводили на-
прикінці 1880-х років, а згодом 
вони опинилися позаду ниніш-
нього третього причалу. 

А що саме тривалий час бу-
ло під землею, стане відомо 
аж після того, як робітники по-
вністю відкачають воду з кот-
ловану із поки що загадковою 
знахідкою.
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Оленчині краплинки весни

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Мистецтво 
рівненської художниці Оле-
ни Сєргєєвої — то окрема га-
лактика, сповнена щирості та 
добра. До всіх, аж до кожної 
крапочки в цьому світі. Крап-
кологія (назва умовна, яку са-
ма вигадала) — це її автор-
ська техніка малювання:

— Крапка, мабуть, сама 
мене обрала, а не я її. Дуже 
вже вона гнучка й пластична, 
нею можна заповнити будь-
який простір. Ось так беру й 

ставлю крапки чорним лайне-
ром, і вони перетворюються 
на картини, — скромно роз-
повідає майстриня.

Надзвичайно творчу й ори-
гінальну Оленку вже знають 
і люблять рівняни: вона ж бо 
щедро дарує їм творіння своє ї 
душі. Перша її виставка так і 
називалася — «Три крапли-
ни весни». Нинішня, яка зно-
ву приходить до нас на почат-
ку весни, — уже четверта. Це 
70 нових робіт художниці, але 
лише частинка з того, що во-
на створила за рік. Дуже ціка-
вий альбом із серії «Двоє». Тут 

і любов між чоловіком 
та жінкою, і між бать-
ками та дітьми в її непо-
вторних образах. А ще — 
кульбаби, які відлітають: як 
символ кохання, що його люди 
пронесли через десятиліття… 
Ви ж теж бачили такі поваж-
ні пари, котрі йдуть по життю, 
міцно тримаючись за руки? 
Весна і кохання — речі нероз-
дільні, і тут зовсім не має зна-
чення, скільки вам років.

Словом, ті, хто вже неза-
баром завітає до міського Бу-
динку культури в Рівному, не 
пошкодують: буде розіграш 
оригінальних робіт художни-
ці та кухлів з її малюнками. 
Весна! 

Барельєф видатному 
вченому-математику 

академіку Олексію 
Погорєлову відкрито 

до його сторіччя 

Нова пам’ятка прикрасила 
центр Мукачева

Олена Сєргєєва 
та її робота 

«Посмішки сонця» 


