
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 20 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ  №54 (6417)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 березня 2019 року
USD 2716.0830 EUR 3084.9271 RUB 4.2230 / AU 355358.72 AG 4177.34 PT 225706.50 PD 425610.21

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РЕФАТ ЧУБАРОВ:
«Ні в Росії, ні в Путіна  

не вийшло нічого  
із запланованого. Україна 

вистояла, зміцнилася, 
ворога зупинено, 

і він не може далі 
йти агресією на інші 

території».

Канадські інструктори 
продовжать роботу 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Канада продовжила термін перебуван-
ня місії своїх Збройних сил «Об’єднувач» (UNIFIER) в Україні до кін-
ця березня 2022 року. Про це оголосили  міністр оборони Харджит 
Сінгх Сейджан і міністр закордонних справ Христя Фріланд. Вони 
пояснюють рішення поточною ситуацією з безпекою в регіоні, по-
при істотний прогрес у реформуванні силових структур України. Мі-
сія UNIFIER безпосередньо допомагає їм підтримувати внутрішню 
безпеку й територіальну цілісність, сприяючи регіональній та між-
народній стабільності. 

«Операція «Об’єднувач» — невід’ємна частина нашої багато-
сторонньої підтримки України. Ми незмінні у нашій відданості суве-
ренітету й територіальній цілісності України, бо це забезпечує ста-
більне, демократичне й заможне майбутнє», — цитує УНІАН слова 
Христі Фріланд. Канада надає Україні фінансову, гуманітарну, не-
летальну військову підтримку, обсяг якої із січня 2014 року стано-
вить понад 750 млн канадських доларів. А від початку роботи ка-
надських інструкторів у вересні 2015 року вдалося підготувати по-
над 10 800 українських військовослужбовців.

500 
парафій колишньої УПЦ Московського 

патріархату приєдналися до єдиної 
помісної Православної церкви України

АКТУАЛЬНО. Уряд не зважатиме на закиди політиканів,  
а виконуватиме доручення Президента щодо підвищення 
соцстандартів

Спекуляції  
щодо субсидій марні

Глава Меджлісу кримськотатарського народу про те, 
що РФ рано чи пізно змушена буде піти з окупованого 
Криму

3 5
 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Звіт  
уряду  
в цифрах  
і фактах  
за 2018 рік

ОФІЦІЙНО

Заступник Глави Адміністрації 
Президента Костянтин Єлісєєв: 
«Відпрацьовані на українських 
виборах методи Росія застосує  
в інших країнах»
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Телемедицина охоплює дедалі більше амбулаторій
РЕФОРМА В ДІЇ. У Київській об-

ласті близько 40% населення жи-
ве у сільській місцевості. Тож поява 
нових амбулаторій і нової якості ме-
дичної послуги з можливостями те-
лемедицини як ніколи на часі. У І—
ІІ кварталах буде створено 17 та-
ких амбулаторій. На цьому наголо-
сив під час відкриття новозбудова-
ної амбулаторії з можливостями те-
лемедицини у селищі Старі Петрівці 
віце-прем’єр-міністр — міністр регі-

онального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко.

«Нові приміщення, обладнання, 
збільшена заробітна плата сімей-
ного лікаря, службовий автомобіль, 
можливість професійної консульта-
ції з другим рівнем медицини — са-
ме такою має бути медична послу-
га в кожному населеному пункті. І 
це стало можливо завдяки ініціати-
ві Президента щодо розвитку пер-
винної медичної допомоги у сіль-

ській місцевості», — зазначив Ген-
надій Зубко.

Сімейний лікар відтепер матиме 
змогу, не відправляючи пацієнта до 
районної чи обласної лікарні, ско-
ристатися послугами телемедици-
ни, проконсультуватися, отримати 
поради у колег, виписати електрон-
ний рецепт.

«Це той напрям, який має допо-
могти саме сільському населен-
ню отримати базову медичну по-

слугу поруч зі своєю домівкою. Та-
ке завдання ставлять Президент і 
Прем’єр-міністр. І зараз, коли ми 
розпочали перший етап реформи, у 
нашому випадку це реформа меди-
цини першого рівня, ми виходимо на 
нову якість сервісів», — цитує служ-
ба віце-прем’єр-міністра слова Ген-
надія Зубка.

Тому подія в Старих Петрівцях — 
не просто урочисте відкриття сіль-
ської амбулаторії. Це зміна якості 

життя громадян. «Ми не просто про-
вели реформу, щоб збільшити за-
робітну плату лікареві й побудувати 
амбулаторію, а й для того, щоб по-
дати у зовсім новому сучасному ви-
раженні доступ наших людей до дру-
гого і третього рівнів медицини. Тоб-
то наша країна постійно змінюєть-
ся», — наголосив Геннадій Зубко.

Загалом в Україні реалізовують 
517 нових проектів амбулаторій з 
можливостями телемедицини.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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: F11GL41242-F11GL41248, F11GL41251-
F11GL41269, F11GL41271,F11GL41274-
F11GL41282, F11GL41284-F11GL41310, 
F11GL41312-F11GL41322

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:

14.05.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
41880-asset-sell-id-192508

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: F11GL41323-F11GL41424; 
F11GL41521;F11GL41537-F11GL41540

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:

15.05.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих 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/ 
41908-asset-sell-id-192647, 
41912-asset-sell-id-192783, 
41874-asset-sell-id-192309

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: F11GL41426
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:

15.04.2019

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 що-
до лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41862-asset-sell-id-192289

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Перемоги, 6) розглядає справу в рамках спеціального 
судового провадження за кримінальним провадженням за  
№ 22016050000000053, за обвинуваченням Сабаніна Андрія 
Олександровича, 22.07.1973 року народження, у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Сабанін Андрій Олександрович, останнє 
місце реєстрації за адресою: Донецька область, місто Марі-
уполь, проспект Будівельників, будинок 161А, квартира 23, 
викликається на 1 квітня 2019 року о 12.45 год. у кабінет  
№ 218 для участі в підготовчому судовому засіданні.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
в його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах 
справи. Захисник Вєдєнєєва Н. С. повідомлена про день та 
час проведення підготовчого судового засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Мельник І. Г., суддів Костромітіної О. О.,  
Вайновського A. M.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)  

з продажу права вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 

Номер лота: F09GL42856; F09GL42857; 
F09GL42860

Коротка назва лоту/номер 
кредитного договору:

Кредитний портфель у кількос-
ті 1 858 шт.; Права вимоги за дого-
вором №02/110Ф; Права вимоги за 
договором №766. 

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів 
відкритих торгів (аукціонів): http://
torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 05.04.2019
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення 

відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті: http://
www.prozorro.sale  

Детальна інформація  
щодо лота 
(параметри, забезпечення, по-
чаткова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення  
про проведення аукціону, розміще-
не на веб-сайті Фонду: http://www.
fg.gov.ua/not-paying/liquidation/43-
zoloti-vorota/ 
41918-asset-sell-id-192800; 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/43-zoloti-vorota/ 
41898-asset-sell-id-192632

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Міненерговугілля 

від 14.03.2019 № 114
ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до оголошення про проведення 
конкурсу з визначення приватного партнера  

для здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту  
«Енергетичний міст «Україна — Європейський  

Союз», опублікованого у газеті «Урядовий кур’єр» від 26.01.2019 № 17 (6380) 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ПОВІДОМЛЯЄ 
про продовження граничного строку подання заявок на участь у конкурсі з ви-
значення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнер-
ства щодо проекту «Енергетичний міст «Україна — Європейський Союз».

Строк подання заявки на участь у конкурсі — до 17:30 60 календарного дня, 
з дати публікації цього Повідомлення.

Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в Інструкції для 
претендентів, яку можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницько-
го, 4, каб. 310, з понеділка по четвер з 8:30 до 17:30; п’ятниця з 8:30 до 16:15.

Контактна особа — Артюх Вадим Миколайович, тел. 206-37-11.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу: 
— надання письмового запиту за адресою: Міністерство енергетики та ву-

гільної промисловості, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30;
— за факсом (044) 531-36-92;
— на електронну пошту: kanc@mev.gov.ua.

NOTICE 
on a mendmend to the announcement of conducting

tender for Determining of a Private Partner for Public Private Partnership  
on Implementation of the Project «Ukraine-EU Energy Bridge»,  

published in the newspaper «Uriadovy Courier»  
dated January 26, 2019 No. 17 (6380)

The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine INFORMS on extention 
of the deadline for submission of applications for participation in the tender for 
the identification of a private partner for public-private partnership of the Project 
«Ukraine –EU Energy Bridge».

The deadline for submission of an application to participate in the tender is till 
17:30 of the 60th consecutive day of this Notice publication date. 

The procedure for submitting application to participate in the tender is described 
in the Instruction to Tenderers that can be obtained at: Kyiv, 4 B. Khmelnytskyst., 
room 310, on Monday-Thursday from 8:30 to 17:30, on Friday from 8:30 to 16:15.

Contact person: Vadym Artiuh. 
Tel.  206-37-11
How to receive additional information on the tender: 
— By request in writing to be sent to the following address: Ministry of Energy 

and Coal Industry of Ukraine, 01601, Kyiv, 30 Khreshchatykst.;
— By fax: (044) 531-36-92;
— By e-mail: kanc@mev.gov.ua.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що на 
1 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70, призначе-
но судове засідання в кримінальному провадженні № 12017120120000401 
стосовно Куркіної Альони Миколаївни, 16.02.1983 р.н., за підозрою у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 
209 КК України (номер судової справи № 385/366/18, головуючий суддя  
Бондаренко А. А.).

При цьому суд роз’яснює, що ухвалою суду від 04.05.2018 року відповід-
но до ч. 3 ст. 323 КПК України постановлено здійснювати судовий розгляд 
у кримінальному провадженні за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимо-

нопольного комітету України на офіційному веб-сайті Антимоно-

польного комітету  

України (http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/publish/

category/87906) розміщена вимога про надання інформації від  

29.01.2019 № 64-02/125  

до ТОВ «Миколаївавтодор» (код ЄДРПОУ 36954743).

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької облас-
ті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні віднос-
но Строганцева Сергія Вікторовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як обвинувачений викликається Строганцев Сергій Вікторович у під-
готовче судове засідання, яке призначено на 14 год. 00 хв. 17 квітня 2019 
року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, каб. 409, м. Бер-
дянськ, Запорізька область.

Суддя Дністрян О. М.

Уточнення 
В оголошенні,  

що вийшло  
у №245(6361) «УК» 
від 28.12.2018 про 
втрату свідоцтва 

про право  
власності на ім’я  
Мойсеєва М. Н., 

правильно читати  
номер: 1421-С/КІ,  

інше без змін. 

Закутько Наталю Сер-
гіївну, 05.10.1965 року на-
родження, запрошуємо до 
Третьої Дніпровської дер-
жавної нотаріальної контори 
(м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) 
щодо спадщини Трусевича 
Сергія Борисовича, помер-
лого 3 листопада 2012 року.

ТОВ «БРОКБУНКЕРСЕРВІС» 
повідомляє  

про втрату Свідоцтва 
про мінімальний  

склад екіпажу 
судна ST-707, серія ВВШ  

№ 000862, 
видане 01.11.2016.  

Цей документ 
вважати недійсним.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваченого Олесюка 
Володимира Васильовича, 31 липня 1962 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Донецька, буд. 11, кв. 10), у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 27 березня 2019 року о 09.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

У провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді Радченка B. Є., суддів Юрків О. Р., Волоско І. Р.) зна-
ходиться спеціальне судове провадження по обвинуваченню Лоцмана Ан-
дрія Борисовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4  
ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 21 березня 2019 року о 
15 годині 00 хвилин. Попереджаємо Лоцмана Андрія Борисовича, 02.07.1986 
року народження, зареєстрованого за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського, 
50/3, кв. 12, що у випадку неявки в підготовче судове засідання на вищевказа-
не число, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних дока-
зів у матеріалах справи.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 січня 2019 р. № 202 
Київ

Про внесення зміни до переліку 
позашкільних навчальних закладів  

та заходів з позашкільної роботи з дітьми,  
а також закладів та заходів  

у галузі освіти, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, видатки  

на які здійснюються з державного бюджету
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести зміну до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з поза-

шкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпе-
чують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з дер-
жавного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 34, ст. 1573; 2018 р., 
№ 29, ст. 1030), доповнивши підрозділ «Мінкультури» розділу 3 позицією «Київ-
ське державне хореографічне училище».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 215 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 15 липня 1997 р. № 765  

і від 2 березня 2016 р. № 285
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про 

затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник 
України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., № 2, ст. 40, 2015 р., № 92, ст. 3120; 2017 р.,  
№ 15, ст. 441) і від 2 березня 2016 р. № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з медичної практики» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 30, ст. 1184) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2019 р. № 215

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 2016 р. № 285
1. У Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Заклади охорони здоров’я (далі — заклади) незалежно від форми власнос-

ті, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.
Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на проваджен-

ня господарської діяльності з медичної практики,  ліцензії на провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацев-
тичних інгредієнтів.»;

2) пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. Позачергова акредитація може проводитися з ініціативи закладу з метою 

підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ 
рішення про попередню акредитацію.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитацій-
на комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитацій-
ної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного серти-
фіката.»;

3) в абзаці другому пункту 18 слова «, якщо зміна назви не пов’язана з реорга-
нізацією закладу» виключити;

4) у додатках до Порядку:
у додатку 1 пункт 5 виключити;
у додатку 2 позицію
«Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведе-

ну за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за фор-
мою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)» виключити.

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної прак-
тики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. 
№ 285:

1) у пункті 7 слова і цифри «частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону» замінити 
словами і цифрами «частиною сьомою статті 15 Закону»;

2) у пункті 12: 
абзац сьомий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«клінічні маршрути пацієнта розроблені відповідно до клінічних протоколів та 

стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ;»;
підпункт 2 виключити; 
3) у пункті 13:
підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) надавати медичну допомогу, медичні послуги відповідно до клінічних про-
токолів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів)»;

доповнити пункт підпунктом 29 такого змісту:
«29) оприлюднювати інформацію щодо наявних у ліцензіата лікарських засо-

бів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціально-
го дієтичного споживання у порядку, визначеному МОЗ.»;

4) додаток 4 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції: 

«Додаток 4 
до Ліцензійних умов 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 березня 2019 р. № 215)

________________________________ 
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії на провадження  
господарської діяльності з медичної практики

Спадкоємець  ______________________________________________________
                  (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця) 

____________________________________________________________________ 
(місце реєстрації фізичної особи — підприємця) 

____________________________________________________________________ 
(місце (місця) провадження господарської діяльності з медичної практики)

____________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія, номер паспорта фізичної  

особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання  
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики _______________________________________________________

                                         (зазначається дата та номер рішення про видачу
____________________________________________________________________

                                                ліцензії, яка переоформляється)

До заяви додаю такі копії підтвердних документів:

Порядковий  
номер Найменування документа Кількість аркушів 

 у документі

___ ________ 20__ р.  __________________  _________________ 
               (підпис спадкоємця)                             (прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви
___ ________ 20__ р. № __  _________________________   _________________
         (підпис особи, яка прийняла заяву)             (прізвище, ініціали)».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІНОЕКРАН» 
код за ЄДРПОУ: 02403328 (надалі — Товариство), місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17 по-

відомляє про проведення   річних Загальних  зборів акціонерів, які  відбудуться  24 квітня  2019 року о 18 годині за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, 17, конференц-зал (1 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників бу-
де здійснюватися 24 квітня  2019 р. з  17 години 00 хвилин до 17 години 55 хвилин за місцем проведення  річних 
Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — 
документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено 
станом на 24 годину  19 квітня  2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламен-

ту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту.
6. Звіт  та  висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення  за наслідками  розгляду  звіту. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2018 рік.
9. Прийняття  рішення  про  дострокове  припинення   повноважень  Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
11. Відкликання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  зборів Това-

риства.
Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, до 24 квітня 2019 року (включно) за місцезна-
ходженням  Товариства — м. Київ, вул. Лінійна, 17, конференц-зал, за попередньою домовленістю з відповідаль-
ною особою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.),  
а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів  з документами — Голова Правління  Домашевська Наталія Пилипівна, телефон для довідок: +38 (068) 
881-44-30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включе-
них до проекту порядку денного: http:// 02403328.smida.gov.ua/

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не мо-
же перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного това-
риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, 
типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

  Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акці-
онерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера 
на Загальних зборах акціонерів  (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нота-
ріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на 
право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреніс-
тю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОСИЧІ» 
код за ЄДРПОУ: 32829910 (надалі — Товариство), місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 44а, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 ро-
ку о 08 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101. Реєстрація акціонерів та 
їх представників буде здійснюватися 23 квітня 2019 року з 08 години 15 хвилин до 08 години 25 хвилин за 
місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при со-
бі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіре-
ність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 17 квіт-
ня 2019 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
2.   Про обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів, прийняття рішення з питань 

порядку   (регламенту) проведення  загальних зборів акціонерів;
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах;
4.  Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2018 рік, прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту;   
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік; 
6. Про визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2018 рік;
7.  Про скасування рішень прийнятих на чергових Загальних Зборів акціонерів, які відбулися 12 березня 

2018 року, за результатами розгляду 8-11 питань порядку денного.
8. Про участь в інших господарських Товариствах. 
Акціонери та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до 12 березня 2018 року 
(включно) за місцезнаходженням  Товариства — м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, кімната № 101, з 10 год. 00 хв. 
до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), за попередньою домовленістю з 
відповідальною особою, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — Директор Топчій В. В., теле-
фон для довідок: +38 (068) 881-44-30. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 32829910.smida.gov.ua/ 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку ден-
ного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-
йменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчуєть-
ся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку по-
рядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видаєть-
ся її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та го-
лосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут 
аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт»)

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі — Товариство), місцезнаходження: 03061, м. Київ, вулиця Шепелєва, бу-
динок 2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 ро-
ку о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 223. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників буде здійснюватися 23 квітня 2019 р. з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде 
складено станом на 24 годину 17 квітня 2019 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.  Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку 

(регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4.  Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту.
5.  Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
6.  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2018 рік.
9.  Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних збо-

рів Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 

інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті: 
http://www.ukranalyt.com.ua/

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть 
ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 223, у робочі дні — з 09.00 
до 18.00 год. за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення річних загаль-
них зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення річних за-
гальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є 
Голова Правління Мельніков Олександр Олександрович, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожен акціонер має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ «Украналіт» для акціонера необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосу-
вання на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рі-
шення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати 
саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна)  

АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91G42089
Короткий опис активів (майна) 
в лотах:

Нерухомість за адресою: 
м. Львів, вул. Коперника М.,  
буд. 20, кв. 14 та основні засоби 
в кількості 90 одиниць

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

01.04.2019

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/160-at-rodovid-
bank/41876-asset-sell-id-192408

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження
Берегівський районний суд Закарпатської облас-

ті, розташований за адресою: Закарпатська область,  
м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 3, викликає Бре-
дихіна Валерія Євгеновича та Громчакова Олексія Ві-
кторовича як обвинувачених за ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання по кримінальній 
справі № 297/2159/18 на 1 квітня 2019 року о 10.00 
годині. У разі неявки обвинувачених до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинувачених у порядку спеціального судово-
го провадження. Справа розглядається колегією суд-
дів: головуючий суддя Фейір О. О., судді Гал Л. Л. та 
Ільтьо І. І.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петро-
вича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. До-
нецький, 18, кв. 6), у підготовче засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинувачен-
ням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 23.04.2019 року о 14.00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Михайлова М. П., кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження в кримінальному про-
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи 
О. В. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 22.04.2019 року о 14.00 годині в залі судового за-
сідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої 
Катюхи О. В., кримінальне провадження буде здій-
снюватися за її відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., Кур-
дюков В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, Французький 
бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбу-
деться 3 квітня 2019 року о 10.00 годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове засідання, яке відбудеться 26.03.2019 р. об 11 
год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Читаймо Шевченка, бо він завжди актуальний
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛОВО КОБЗАРЯ. На 
Черкащині під час Шевчен-
ківського тижня відбуло-
ся багато цікавих заходів. У 
Черкаському національно-
му університеті імені Богда-
на Хмельницького два облас-
ні мистецькі колективи — ка-
мерний хор «Канон» (дири-
гент Євген Валовенко) та ка-
пела бандуристів Об’єднання 
художніх колективів Черкась-
кої обласної ради (художній 
керівник — заслужений ді-
яч мистецтва України Йосип 
Франц) подарували викла-
дачам і студентам незабутні 
хвилини спілкування з Кобза-
рем: словом і музикою. У ви-
конанні колективів лунали ві-
домі вірші Шевченка, покла-
дені на музику: «Бандуристе, 
орле сизий», «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «По дібро-
ві вітер виє». В оригінально-
му виконанні заслуженої ар-
тистки України Наталки Ма-
малиги прозвучав твір Тара-
са Шевченка «Садок вишне-
вий коло хати» на музику 
Людвіга ван Бетховена «Мі-
сячна соната». Заспівали ви-
конавці й завзятих народних 
українських п ісень.

Прозвучали також фраг-
менти творів нашого велико-
го земляка. Володарка гран-
прі конкурсу читців поезії 
Тараса Шевченка 2019 ро-
ку студентка ННІ іноземних 
мов Анастасія Бринько про-
декламувала уривок із пое-
ми «Сова».

У межах відзначення 205-ї 
річниці з дня народження Коб-
заря та 20-річчя Центру шев-
ченкознавчих досліджень лі-
тературознавці вишу презен-
тували дослідження про Шев-

ченка, що побачили світ торік. 
Професори кафедри україн-
ської літератури та компара-
тивістики, відомі в Україні лі-
тературознавці Володимир 
Поліщук і Василь Пахарен-
ко розповіли про вихід збір-
ника видань «Шевченкознав-
чі раритети» та традиційного 
наукового щорічника «Шев-
ченківський світ». Незабаром 
спільно з Інститутом літерату-
ри, Національним музеєм Та-
раса Шевченка, а також інши-
ми освітніми закладами тут 
готуються провести сорокову 
Шевченківську наукову кон-
ференцію. 

Про роботу Центру шев-
ченкознавчих досліджень 
студентам розповів Василь 
Пахаренко. Він повідомив, 

що планують налагодити тіс-
нішу співпрацю з національ-
ними та державними запо-
відниками області. Це дасть 
нові здобутки в царині шев-
ченкознавства, переконані 
дослідники.

До 205-ї річниці від дня на-
родження Тараса Шевченка 
студентська рада універси-
тету ініціювала тематичний 
флешмоб. Активну участь у 
ньому взяли студенти з 11 
закладів вищої освіти облас-
ті. Разом вони прочитали по-
езію «Тим неситим очам…». 
«Мета флешмобу — єднати 
українців, а саме українську 
молодь. Нашим спільним за-
ходом ми хотіли наголоси-
ти, що сила завжди в єднос-
ті», — зазначила голова сту-

дентської ради університету 
Аліна Козлова. 

У холі навчального кор-
пусу №1 відкрито тематич-
ну виставку мистецьких ро-
біт. Їхні автори — студен-
ти кафедри образотворчо-
го та декоративно-приклад-
ного мистецтва ННІ педаго-
гічної освіти, соціальної ро-
боти та мистецтва. Загалом 
на виставці представлено 20 
робіт. Експозиція поєднала і 
картини з краєвидами шев-
ченківських місць, і оригі-
нальні витинанки.

Усі заходи, присвячені дню 
народження Кобзаря, які від-
буваються у навчальному 
закладі, цікаві, підготовлені 
з душею, позначені активніс-
тю молоді. 

Пограймо у професію 
разом

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ. У Луганському центрі професій-
но-технічної освіти ДСЗ провели екскурсію для першачків. На 
початку знайомства з маленькими відвідувачами із Сєверодо-
нецького колегіуму психолог Галина Тарасюк провела інтерак-
тивну гру — які професії дітям знайомі та яким, на їхню думку, 
має бути той чи той фахівець.

Під час екскурсії центром професійно-технічної освіти Дер-
жавної служби зайнятості малечу знайомили з особливостями 
трьох затребуваних професій: кухар, продавець, контролер-ка-
сир. У навчальному супермаркеті центру професійно-технічної 
освіти діти спробували самостійно зважити сипучий товар, зчи-
тати штрих-код з упаковок, роздрукувати на касовому апара-
ті чек покупок.

Як повідомляє відділ комунікації обласної служби зайнятості, 
наприкінці екскурсії для учнів провели майстер-клас з розпису-
вання печива. Яскраві та смачні сувеніри діти забрали із собою 
на згадку про цікаво проведений час. Навіть збираючись додо-
му, малеча продовжувала грати між собою у професії.

Сірниковий Георгій Переможець — 
рекордсмен України

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

ТАЛАНТ. Волинянин ство-
рив образ із сірників, який 
увійшов до Національного 
реєстру рекордів України, бо 
його ікона — найбільша з та-
кого матеріалу в Україні. Це 
вже друге творіння майстра, 
яке удостоїлося визнання.

На ікону Георгія Пере-
можця Юрій Семенюк, жи-
тель селища Люблинець, 
що на Ковельщині, витратив 
170 тисяч сірників. Образ 
розмірами 1,2 на 1,5 метра 
і вагою понад 15 кілограмів 
виготовляв тривалий час. 
Робота дуже кропітка, адже 
сірники потребують обробки: 
для основи знімається сірка, 
для фронтальної частини — 
вмочуються в акрил і підсу-
шуються голівки. Тож щоб 
пофарбувати їх у потрібні 
25 кольорів, залучив до ро-
боти свою родину. А придба-
ти матеріал коштами допо-
магали друзі Юрія. 

Досягнення зафіксували 
під час другого Всеукраїн-

ського фестивалю сірнико-
вих рекордів, який пройшов 
у Києві. Юрій Семенюк уточ-
нив, що ікону він подарує 
місцевій церкві, де її освя-
тять та помістять під скло, 
аби ненароком ніхто не по-
шкодив і не впливали при-
родні чинники.

Перший подібний рекорд 
митець встановив рік тому 
— завдяки образу «Розп’яття 
Ісуса Христа», на який ви-
користав 106 500 сірників. 
Зараз ікона теж у місцевій 
церкві. Ще одне своє творін-
ня Юрій Семенюк на почат-
ку року подарував Музею во-
линської ікони — його експо-
зиція поповнилася зображен-
ням Миколая Чудотворця.

А майстер уже думає 
про нові вершини — склас-
ти щось із мільйона сірни-
ків. Щоправда, для цього не-
обхідне не тільки бажання, а 
й кошти на матеріал і примі-
щення, де можна працювати 
(бо ж розміри задумки будуть 
значними). Дуже хочеться ві-
рити, що цю мрію також уті-
лить у життя.

У Луганському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ 
провели екскурсію для першачків

Юрій Семенюк (ліворуч) удруге встановив рекорд 
з виготовлення ікони із сірників

Вірші Тараса Шевченка чудово лягають на музику
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