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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 ВОЛОДИМИР БОРОДЯНСЬКИЙ:
«Я щиро ціную засоби 

масової інформації, які 
критично ставляться 

до влади. Бо це дуже 
важливий елемент 
побудови сучасного 

суспільства».

МВФ продовжує 
вивчення ситуації 

СПІВПРАЦЯ. Місія Міжнародного валютного фонду під ке-
рівництвом Рона ван Родена, яка перебувала в Україні впро-
довж 14—22 листопада 2019 року, відзначила високий про-
грес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні ре-
форм. Місія акцентувала на продовженні виваженої еконо-
мічної політики.

«Ми провели конструктивні  перемовини. Місія  оцінила 
істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців», — 
цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міні-
стрів слова Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової та Ро-
на ван Родена, досягнуто прогресу і в дискусіях щодо по-
літики та реформ, які можуть бути основою нової програ-
ми МВФ, що містить підтримку грошово-кредитного, фіс-
кального та фінансового секторів, а також реформ для по-
ліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства за-
кону та економічного зростання. «Ми продовжуємо робо-
ту над новою програмою у тісній співпраці», — резюмував 
Прем’єр-міністр.

70%
сягає покриття території країни 

швидкісним і мобільним  
інтернетом  

ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ. В Україні кожна п’ята жінка потерпає  
від домашнього насильства. Нині їхня кількість сягає  
майже двох мільйонів 

Наругу над особистістю 
терпіти не можна

Міністр культури, молоді та спорту про грань між 
критикою, свободою слова і захистом інформаційного 
поля від дезінформації

2
Упродовж 16 днів у школах нагадуватимуть про неприпустимість домашнього насильства

3 6
ФІНАНСИ

Журналіст «УК» аналізує урядові  
законопроєкти, що мають 
наблизити нас до міжнародних 
практик і стандартів, впроваджених 
у країнах ЄС та США

Міжнародна асоціація легкоатлетичних 
федерацій назвала українку Ярославу 
Магучіх переможницею в номінації 
«Зірка, що сходить», визнавши її 
найперспективнішою легкоатлеткою світу

ЗВИТЯГА

4

Чому реформа школи викликає гарячі дискусії?
ОСВІТЯНСьке ПИТАННЯ. Перші переміни дають про себе знати, незабаром вони мають  
торкнутися всіх

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Школа нині змінюється 
на очах. Шлях перемі-

нам було відкрито ще два ро-
ки тому, коли парламент ухва-
лив новий Закон «Про освіту». 

Стандарти Нової української 
школи вже діють у перших і 
других класах. Чимало нова-
цій відчувають і старшоклас-
ники. Серед них можливість 
організовувати навчання в ме-
режі, коли окремі дисципліни 
можуть викладати не шкіль-

ні вчителі, а фахівці профіль-
них організацій та закладів 
культури, спорту тощо. У шко-
лах офіційно скасовано шкіль-
ну форму. Тепер батьки учнів 
можуть скористатися всіма 
видами індивідуальної форми 
навчання: сімейна (домашня) 

освіта, екстернат або педаго-
гічний патронаж. 

Перші паростки перемін уже 
дають про себе знати. Незаба-
ром реформа має повною мірою 
торкнутися всіх. Однак багатьох 
освітян, як і батьків, турбують 
плани докорінного трансфор-

мування системи освіти. Окремі 
рецепти, як подолати ту чи іншу 
проблему (а їх немало) читаємо 
й чуємо у ЗМІ, висловлюваннях 
посадовців. Тим часом цілісної 
концепції з обґрунтовани-
ми рекомендаціями поки 
що немає. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в підготовче судове засідання як обвину-
вачену Степіну Олену Сергіївну, зареєстровану: вул. 
2-га Кожевна, буд. 93, м. Луганськ, по кримінальній 
справі №433/10/19 за обвинуваченням щодо Степі-
ної Олени Сергіївни у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 cт. 109, ч. 5  
ст. 27, ч .2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст 110 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
03.12.2019 року о 09 годині 00 хвилин у залі Білоку-
ракинського районного суду Луганської області, міс-
цезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, 
Луганська область, Білокуракинський район, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі 
обвинуваченої на підставі ст.297-1 КПК України.

Суддя Третяк О. Г.

Обвинувачений Кочкін Микола Борисович, 
30.06.1960 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ст. 110 ч. 2 
КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 02 грудня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
в приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139,323 КПК України

Суддя Кускова Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійо-

вич, 09.11.1975 року народження,обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопорушення передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеться 03 
грудня 2019 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за адре-
сою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської об-
ласті, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України

Cуддя Кускова Т. В.

Київський апеляційний суд повідомляє, що роз-

гляд матеріалів кримінального провадження за апе-

ляційною скаргою прокурора у кримінальному про-

вадженні Набієвої М. І. на ухвалу Дніпровського ра-

йонного суду міста Києва від 11 квітня 2019 року про 

повернення обвинувального акта у кримінально-

му провадженні №42015110350001201 за обвинува-

ченням Полєтаєва Олександра Миколайовича у вчи-

ненні кримінальних правопорушень, передбачених  

ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, прокурору Вій-

ськової прокуратури Київського гарнізону, відкладе-

но на 10 год. 30 хв. 2 грудня 2019 року.

Суддя О. М. Чорний

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22015050000000354 (номер спра-
ви 1-кп/243/446/2019) за обвинуваченням Орчико-
ва Олега Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гончарова А. О. викликає обвинуваче-
ного Орчикова Олега Олександровича, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Липнева, будинок № 28, квартира № 3, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 05 
грудня 2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі судо-
вого засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Захисник обвинуваченого Орчикова О. О. в кри-
мінальному провадженні — адвокат Хмаріна Окса-
на Вікторівна, яка зареєстрована за адресою Доне-
цька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, буд. 80, 
кв. 2-А, телефон: (095)800-50-92

Суддя А. О. Гончарова

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000094 (номер справи 
1-кп/243/178/2019) за обвинуваченням Фартуха Сер-
гія Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Гончарова А. О. викликає обвинува-
ченого Фартуха Сергія Олександровича, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Миколаїв-
ка, провулок Незалежності, будинок № 8, квартира  
№ 4, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
02 грудня 2019 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Захисники обвинуваченого Фартуха С. О., в кри-
мінальному провадженні адвокат Кінько Володимир 
Миколайович, який зареєстрований за адресою До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 
будинок № 53, квартира № 63, тел. 066- 007-01-33, 
067-703-07-07 та Пікулін Роман Миколайович, який 
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонент-
ська скринька № 11, тел. 099-290-03-33.

Суддя А. О. Гончарова

Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL16N014080 Права вимоги за кредитним договором від 10.04.2008 №32-
08;  Права вимоги за кредитним договором про відкриття 
кредитної лінії від 21.06.2013 №2/13; Права вимоги за кре-
дитним договором про відкриття кредитної лінії  
від 21.05.2014 №21/14. 

Дата проведення відкритих  Перші відкриті торги (аукціон) — 
торгів (аукціону)/   10.12.2019
електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/    відкритих торгів (аукціону)/електронного 
електронного аукціону  аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL4N414123 Портфель, що складається з прав вимоги за 948 договорами 
(несанкціоновані овердрафти на МПК), без забезпечення

Дата проведення відкритих  Перші відкриті торги (аукціон) — 11.12.2019
торгів (аукціону)/   Другі відкриті торги (аукціон) — 18.12.2019
електронного аукціону  Треті відкриті торги (аукціон) — 26.12.2019 

Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  

Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/    відкритих торгів (аукціону)/електронного 
електронного аукціону  аукціону по кожному лоту вказується 
   на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Белах Владислав Вікторович РНОКПП 3078620415, повідомляє: втра-
чене свідоцтво про право особистої приватної власності на нежилі при-
міщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 37), загальною площею 
311,80 кв.м, які розташовані в м. Києві по вул. Саксаганського, № 70-А 
(літера Б), виданого 10 грудня 2012 року ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ-
СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-
ЦІЇ) на підставі наказу Головного управління комунальної власності  
м. Києва від 10.12.2012 року №1157-В, на ім’я Бєлаха Владислава Вікто-
ровича, РНОКПП 3078620415 — вважати недійсним.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпропетровської обл., Са-

ло Вікторія Володимирівна, сповіщає про відкриття спадкової спра-

ви після померлого 28.04.2019 року Буряка Володимира Васильовича. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропетров-

ська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, 

тел.0506084235.

Адмінколегією Київського ТВ АМКУ прийнято Рішення №60/71-р/к від 
16.10.19 у справі №12/60/12-рп/к.19, яким дії ТОВ «Візит» (22206848) та 
ТОВ «Грін Кар» (39410652) визнано порушенням законодавства про за-
хист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 
ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З детальним текстом Рішення можна ознайомитись на офіційно-
му веб-сайті АМКУ за посиланням http;//www.amc.gov.ua/amku/control/
kvivr/uk/index.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора (відокрем-

лений підрозділ) у зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляє 

про розшук можливих спадкоємців Коваль Тетяни Петрівни, 05 квітня 

1971 р.н., яка померла 10 лютого 2018 року. Зацікавлених осіб просимо 

звертатися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Яросла-

ва Мудрого, 26, протягом місяця з дня публікації. 

Розшукуються спадкоємці 
КІБЕНКО ЄВГЕНІЯ 

ДМИТРОВИЧА, який помер 
10 травня 2019 року. Звертатися 
протягом місяця з дня публікації 
оголошення за адресою: 61121, 
м. Харків, пр. Тракторобудівни-

ків, 142, кв. 219; 
тел. (057) 364-45-96, 

нотаріус Харченко Л. Л.

Втрачені документи 
ПП «ВАЛТАР», код ЄДРПОУ 
30055546 — Виписка з ЄДР, 

Свідоцтво про реєстрацію 
платника податку, Довідка 
з Управління Статистики, 

Статут та печатка, 
вважати недійсними

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АГАТ» ВОЙТЕНКО В. А. І КОМПАНІЯ», 
ідентифікаційний код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ: 
21877552 (далі — Товариство) повідомляє про прийняття зборами 
учасників Товариства від 19.11.2019 року рішення № 19/11/2019 про 
подання заяви про виключення фінансової установи — ПОВНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АГАТ» ВОЙТЕНКО В. А. І КОМПАНІЯ» з Дер-
жавного реєстру фінансових установ у зв’язку з відсутністю рентабель-
ної діяльності Товариства та одержання необхідних для такої діяльнос-
ті доходів, а також з розпочатими Товариством заходами щодо анулю-
вання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фі-
нансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 
а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансово-
го кредиту.

З 03.12.2019 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує тарифи (тарифні 
плани) на послуги з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб в у 
с. Бармаки Рівненської області. Детальну інформацію про нові тарифи 
та умови їх застосування розміщено на сайті www.datagroup.ua. Отри-
мати додаткову інформацію можна також і за номером телефону Кон-
такт-центру 0 800 21 00 00. 

Також з 03.12.2019 ПрАТ «Датагруп» оновлює умови та тарифи на 
послугу доступу до Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу 
(ЗВІД) для юридичних осіб, підприємств великого, середнього та мало-
го бізнесу та фізичних-осіб підприємців. Отримати додаткову інформа-
цію можна також і за номером телефону Контакт-центру 0 800 211 000.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова перебуває 
справа за позовом Хвостовського Сергія Олексійовича до Хвостовсько-
го Олександра Сергійовича, Хвостовської Ірини Сергіївни про визнання 
осіб такими, які втраті право на користування квартирою.

Хвостовський Олександр Сергійович та Хвостовська Ірина Сергіївна 
викликаються як відповідачі у судове засідання.

Повідомляємо про те, що судове засідання по даній справі призна-
чено на 12.12.2019 року о 09 годині 45 хвилин у приміщенні Галицько-
го районного суду м. Львова за адресою м. Львів, вул. Чоловського 2, 
каб.10. Явка учасників обов’язкова.

У випадку неявки учасників в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за їх відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя І. Р. Волоско

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кримі-
нальне провадження №1-кп/229/108/2019 відносно об-
винуваченого Проценка Юрія Олександровича, 08 верес-
ня 1963 року народження, за ст.258-3 ч. 1, 28 ч. 2, 437  
ч. 2, 27 ч. 3, 258 ч. 3, 27 ч. 3, 146 ч. 2, 28 ч. 2, 438 ч. 1 КК 
України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка До-
нецької області, вул. Постишева, буд. 38, кв.4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олек-
сандровича для розгляду кримінального провадження 
на 06 грудня 2019 року о 13.00, яке відбудеться в залі 
№4 на 1 поверсі за адресою: м. Дружківка Донецької об-
ласті, вул. Енгельса, 45.

Суддя О. М. Грубник

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в судове засідання на 02 грудня 2019 
року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Cуддя О. В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович ви-
кликається на 02 грудня 2019 року о 12-45 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження. 

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5 викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як 
обвинувачених в судове засідання по криміналь-
ному провадженню №414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, відбудеться 06 грудня 2019 
року о 10 годині 00 хв.

Суддя Є. М. Акулов

Красноармійським міськрайонним судом Донецької об-
ласті здійснюється розгляд кримінального провадження 
щодо Захарова Дмитра Володимировича, обвинуваченого 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого від-
кладено на 09.00 годину 06 грудня 2019 року.

Обвинуваченому Захарову Дмитру Володимировичу не-
обхідно з’явитись о 09.00 годині 06 грудня 2019 року до за-
ли судового засідання № 6 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька 
область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20

Суддя Стоілова Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (міс-
то Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Лакізи Олексія Ігоровича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 
04 грудня 2019 року об 11-30 годині до Орджонікідзевсько-
го районного суду міста Маріуполя Донецької області кабі-
нет № 211 для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Вайновський А. М.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно Єре-
мєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в 
судове засідання на 05 грудня 2019 року о 15 годині 00 хвилин, 
яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Вважати втраченим 
державний акт на право при-

ватної власності на землю 
1-КВ № 110327, виданий гро-
мадянину України Рябоконь 

Олені Петрівні, що мешкала в 
с. Полковниче, вул. Радянська, 
1 на підставі рішення викон-

кому Полковницької сільської 
ради народних депутатів 18 

вересня 1997 року №15.
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Юнак з Полтавщини 
сконструював 
електровелосипед

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТРАНСПОРТ. Студент Національного тех
університету України «Київський політехнічний інститут» імені Іго
ря Сікорського Михайло Ісип із міста Кобеляки Полтавської облас
ті хоче у майбутньому працювати інженером у галузі електроенер
готехніки та автоматики і вже готується до цього. Він працює над 
створенням дешевого й екологічного транспорту для школярів і 
студентів. 

Нещодавно він сконструював електровелосипед, спроможний 
розвивати швидкість мопеда. Над його створенням юний винахід
ник працював два місяці. Необхідні комплектуючі замовляв через 
інтернет. Якщо знайдеться спонсор, цю оригінальну веломашину 
можуть запровадити у серійне виробництво, принаймні розмови 
про це ведуть. 

Крім створення електровелосипедa, в Михайла виникли й інші 
цікаві та перспективні ідеї. але їх він поки що тримає в секреті.

Автодопомога для сільських пенсіонерів 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Успішним виявився 
новий сучасний сервіс для пенсі
онерів Сумської області, до яких 
виїздить допомогомобіль із фахів
цями Пенсійного фонду. Як пра

вило, вони відвідують віддале
ні сільські населені пункти, щоб 
старші люди не мали зайвих кло
потів із поїздками до районних чи 
обласного центрів.

ось і цими днями спеціаліс
ти Пенсійного фонду побували у 
шести селах Глухівського, Сум

ського та охтирського районів, 
надавши консультації із широко
го кола питань пенсійного забез
печення. Як повідомила началь
ниця управління обслуговуван
ня громадян Валентина Майков
ська, найчастіше селян цікави
ли такі питання: призначення пен

сії за вислугою років і достроково, 
порядок нарахування страхового 
стажу, видача довідок про стаж 
та інші.

Лише з початку листопада по 
консультації до фахівців допомо
гомобіля звернулися 99 громадян, 
яким надано майже 190 послуг. 

Майстрині навчать робити вишиванки 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. Уже не один рік 
черкаські майстрині Катерина 
Миронюк та Наталя КрамнаТа
ран організовують для початків
ців у Галереї народного мисте
цтва майстеркласи з народної 
вишивки. Тих, хто цікавиться та
ким ремеслом, багато. Саме то
му зібрання завжди проходять 
у творчому ключі, пізнаваль
но. Вишивальниціпочатківці не 

тільки знайомляться з техніка
ми вишивання (майстрині воло
діють десятками з них), а й здо
бувають знання з історії, розу
міння символічності вишивки як 
душі народу.

Як з’ясувалося під час спілку
вання з учнями, далеко не всі з 
них мають сорочки з ручною ви
шивкою. Нині більшість носить 
одяг, вишитий машиною. Май
стрині вирішили допомогти ви
правити цю ситуацію, залучивши 
аматорок до ручного вишивання 

сорочок. Новий проєкт назвали 
«Своя сорочка ближча до тіла». 
У ньому можуть взяти участь усі, 
хто має бажання власноруч ви
шити собі сорочку. 

По поради, як втілити проєкт, 
його учасниці, яких виявилося 
чимало, завітали до черкаських 
краєзнавців та етнографів. У від
ділі етнографії Черкаського кра
єзнавчого музею їм допомогли, 
продемонструвавши давні со
рочки з фондів музею. Науковці 
предметно розповіли про тради

ції вишивки, притаманні Шевчен
ковому краю, орнаменталістику й 
символіку, які ще прабабусі вкла
дали у сорочки. Завдяки цьому 
кожна з учасниць обрала собі ва
ріант вишивки сорочки і втілення 
її в готовому виробі.

Тепер аматорки наполегли
во працюють. Під час роботи ра
дяться з майстрамипрактиками 
й науковцями. Ініціаторки проєкту 
сподіваються, що по його завер
шенні вишиванки стануть осно
вою великої виставки.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5

Житомирська +2 -3 0 +5 Кіровоградська -2 +3 0 +5
Чернігівська +2 -3 +2 -3 Полтавська +2 -3 0 +5
Сумська +2 -3 +2 -3 Дніпропетровська -2 +3 0 +5
Закарпатська -2 +3 +7 +12 Одеська +2 -3 +3 +8
Рівненська -2 +3 +1 +6 Миколаївська -2 +3 +1 +6
Львівська -2 +3 +5 +10 Херсонська -1 +4 +1 +6
Івано-Франківська -2 +3 +4 +9 Запорізька -2 +3 +1 +6
Волинська -2 +3 +4 +9 Харківська +2 -3 +2 -3
Хмельницька -2 +3 0 +5 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька -2 +3 +4 +9 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська -2 +3 +1 +6 Крим +3 +8 +7 +12
Вінницька +2 -3 0 +5 Київ 0 -2  +1 +3

Укргiдрометцентр

На Сватівщині встановили пам’ятник 
жертві колективізації

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПАМ’ЯТЬ. онука зза кор
дону попросила встанови
ти хрест на дідовій моги
лі. Пам’ятник у вигляді хрес
та на могилі закатованого під 
час колективізації земляка ак
тивісти встановили на горі бі
ля села Райгородка Сватів
ського району, на місці, де ко
лись було село Сергіївка (міс
цеві його називають Минтівка). 
Від колись заможного села за

лишилися тільки чагарники й 
руїни будинків. У небуття піш
ли чотири хутори, де свого ча
су жили трудящі люди. а зане
пад цих населених пунктів роз
почався й був пов’язаний саме 
із колективізацією, яку прово
дили представники радянської 
влади у 1930х роках.

За словами жителя Райго
родки андрія Ширкова, через 
інтернет його знайшла онука 
Івана Кравченка і попросила 
розшукати у Сергіївці місце по
ховання її діда і встановити на 

могилі хрест. «Нехай хоч через 
80 років настане справедли
вість», — сказала 60річна жін
ка, яка живе в Ізраїлі. 

Вона розповіла, що її дід жив 
із дружиною та п’ятьма дітьми 
в Минтівці. Родина була замож
ною, бо працювали на землі ра
зом до початку тотальної ко
лективізації. Та у вересні 1937
го на подвір’я Кравченків при
йшли такі собі уповноваже
ні особи зі зброєю й намагали
ся забрати до радгоспу худобу і 
все добро, що було в хаті. Іван 

з вилами в руках став на за
хист свого майна, бо пам’ятав, 
як нещодавній голод викосив 
більш як половину села. Упо
вноважені його і дружину не
щадно побили, і через три дні 
Іван Кравченко помер. Похова
ти його дозволили, а ось хрест 
встановити заборонили. Так і 
стояла могила без хреста. 

аж через майже вісім деся
тиріч упокоїлася Іванова ду
ша: на його могилі освятили 
пам’ятний знак — надгробний 
хрест і відправили панахиду. 

Львівською міськрадою один день керували діти 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЮНІ ПОСАДОВЦІ. 30 років 
тому ооН ухвалила Конвен
цію про права дитини. Цій да
ті у Львові вирішили присвя
тити проєкт «Великий день 
маленьких громадян». Попри 
вік хлопчики та дівчата мали 
відчути свою значущість і від
повідальність. адже на один 
день їм випало стати поса
довцями міськради. 

Хтось із них проводив цей 
день за графіком міського го
лови чи його заступників або 
директорів департаментів, 
хтось виїжджав на конкрет
ні виробничі чи господарські 
об’єкти. а ось Вікторія Кра
вець, голова дитячої дорад
чої ради, отримала з рук ан
дрія Садового ключі від кабі
нету міського голови й вико
нувала його обов’язки: скли
кала апаратну нараду з керів
никами структурних підрозді
лів. 

У межах проєкту хлопці й 
дівчата зустрічалися із жите
лями рідного міста. Власними 
досягненнями могли поділити
ся з дорослими під час заходу 
«Історія успіху». для малечі ж 

організували екскурсію Львів
ською міською радою, а потім 
за горнятком какао і смачними 
цукерками розмовляли з місь
ким головою. андрій Садовий 
підготував для них символічні 
подарунки. Понад 30 старшо
класників також зустрілися з 

міським головою. З ним вони, 
як повідомили у пресслужбі 
міськради, наприкінці дня по
ділилися враженнями від ро
боти в ролі посадовців.

Щоб стати на день чиновни
ком у місцевому органі само
врядування, юні львів’яни по

давали на конкурс есе, в яко
му детально описували влас
не бачення розвитку рідного 
міста, ділилися задумами. 

Львів має міжнародний ста
тус кандидата світової ініціа
тиви UNICEF «Громада, друж
ня до дітей та молоді».

50 юних львів’ян долучилися до управління містом Лева в ролі посадовців мерії.  
Дітям сподобалося!

Випробування нової веломашини пройшли успішно
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