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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Я розумію, що у нас 

новий уряд і дуже 
багато роботи, але це 

пріоритетне питання. 
Дуже прошу, щоб уряд 

його вирішив позитивно  
і якомога швидше».

Цивільна конфіскація 
проти корупції

РЕАКЦІЯ. Світовий банк підтримав підписання Володимиром 
Зеленським закону про незаконне збагачення. «Президент Укра-
їни підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за 
незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіс-
кації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їхніми за-
конними доходами. Світовий банк схвалює закон, який заповнює 
критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Укра-
їні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у бороть-
бі з корупцією серед чиновників», — йдеться в заяві, розміщеній у 
Facebook. 

У Світовому банку зазначили, що цивільна конфіскація допомо-
же стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, 
які чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, і пока-
рання за набуття таких активів» №263-ІХ Верховна Рада ухвалила  
31 жовтня 2019 року.

270 переможців 
учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та третього етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

МАН впродовж року отримуватимуть 
стипендію Президента — 2600 грн 

ПРАВА ЛЮДИНИ. Український режисер переконаний, що війна 
на Донбасі — «конфлікт не двох народів, а двох світоглядів»

Олегу Сенцову  
вручили  
Премію Сахарова 

Президент про проблему затримки виплати зарплат 
учителям і лікарям у деяких регіонах країни
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Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку надання адміністративних послуг у 
сфері будівництва та створення Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва»

Міністр енергетики та 
захисту довкілля Олексій 
Оржель презентував  
To do list змін у сфері 
енергетики та екології

TO DO LIST
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Що може ОСББ? 
ДОСВІД. Ужгород не тільки лідер за кількістю ОСББ, він доводить їхню ефективність  
у турботах про власне житло в багатоповерхівках 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Обласний центр Закарпат-
тя за темпами створення 

об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків перебу-
ває на перших позиціях в Укра-

їні. Рушіями руху за ОСББ ста-
ли зусилля його лідерів, готов-
ність до змін мешканців і фінан-
сова допомога влади. 

На сьогодні в місті зареєстро-
вано 400 ОСББ, які ведуть діяль-
ність у 420 багатоповерхівках. 
Створювати їх почали із першої 

половини 2000-х, і спершу спра-
ва посувалася мляво. Зате ни-
ні за часткою, що її займають у 
місті над Ужем ОСББ, співвлас-
ники житла — лідери у всеу-
країнському масштабі. Цими 
об’єднаннями охоплено більш як 
половину багатоповерхівок. 

Скромні успіхи, що були на 
початку, співвідносилися з об-
сягами підтримки з місько-
го бюджету — заледве поміт-
ної. За 2011—2014 роки на роз-
виток об’єднань співвласників 
було спрямовано лише близь-
ко мільйона гривень, і діяла од-

на програма підтримки. У на-
ступні ж три роки, як кажуть, із 
розвитком децентралізації ста-
ло легше розв’язувати місцеві 
проблеми, з’явилася змога фі-
нансування різних проєк-
тів у місті. Стався й прорив 
зі створенням ОСББ. 
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НКРЕКП Повідомляє

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
22.11.2019                                                                                                                              № 2468

Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 
пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердже-
ного постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 
березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури вста-
новлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Мі-
ністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрова-
ної в Міністерстві юстиції  України  20 липня 2016 року за № 995/29125, такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції:
«4) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» зі структурою, наведеною 

в додатку 4 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 3,69 грн  

за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 9,86 грн  

за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,41 грн  

за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,49 грн  

за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»;
2) додаток 4 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-

довий кур’єр».
Голова НКРЕКП В. Тарасюк 

Додаток 4 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг                                                                                                                                           

16 червня 2016 року  №  1141 (у редакції постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг, від  22.11.2019    № 2468)   

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Без ПДВ

№
з/п Найменування показників

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 1 720 823,289 9,0095 1 323 178,921 7,0995

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 588 366,571 3,0805 282 655,226 1,5166
1.1.1 електроенергія 292 512,904 1,5315 275 490,466 1,4781

1.1.2
витрати на придбання води в інших суб’єктів 
господарювання/очищення власних стічних 
вод іншими суб’єктами господарювання

0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 294 548,267 1,5421 7 164,760 0,0384

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти) 1 305,400 0,0068 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 163 312,573 0,8550 151 514,839 0,8130
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 150 759,120 0,7893 231 893,570 1,2442

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 35 928,766 0,1881 33 333,265 0,1788

1.3.2 амортизаційні відрахування 52 513,600 0,2749 152 022,200 0,8157
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 59 296,754 0,3105 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 3 020,000 0,0158 46 538,106 0,2497
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 818 385,025 4,2847 657 115,286 3,5258

1.4.1 витрати на оплату праці 343 268,374 1,7972 295 193,831 1,5839

1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 75 519,042 0,3954 64 942,643 0,3484

1.4.3 амортизаційні відрахування 11 093,240 0,0581 9 556,660 0,0513

1.4.4
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 
та інших, передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

136 348,245 0,7139 46 261,062 0,2482

1.4.5 інші витрати 252 156,124 1,3202 241 161,090 1,2939
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 50 445,821 0,2641 39 026,647 0,2094

2.1 витрати на оплату праці 24 063,633 0,1260 18 424,634 0,0989

2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 5 293,999 0,0277 4 053,419 0,0217

2.3 амортизаційні відрахування 952,943 0,0050 691,957 0,0037

2.4
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів 
та інших, передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

1 285,020 0,0067 988,080 0,0053

2.5 інші витрати 18 850,227 0,0987 14 868,556 0,0798
3 Витрати на збут, у тому числі: 54 857,105 0,2872 42 382,815 0,2274

3.1 витрати на оплату праці 33 518,280 0,1755 25 663,708 0,1377

3.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 7 374,022 0,0386 5 646,016 0,0303

3.3 амортизаційні відрахування 2 577,041 0,0135 1 871,259 0,0100
3.4 інші витрати 11 387,763 0,0596 9 201,833 0,0494
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 1 826 126,216 9,5609 1 404 588,383 7,5363
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 41 221,176 0,2158 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 6 287,976 0,0329 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 18 781,000 0,0983 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 16 152,200 0,0846 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення -3 667,250 -0,0192 -7 555,700 -0,0405

9 Коригування витрат з урахуванням постанови  
НКРЕКП від 31.05.2019 № 922 -28,280 -0,0001 -68 270,850 -0,3663

10 Вартість централізованого водопостачання/
водовідведення, тис. грн 1 863 651,862 1 328 761,833

11
Тариф споживачам, які є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, грн/м3

3,69 2,41

12
Тариф споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, грн/м3

9,86 7,49

13 Обсяг реалізації, тис. м3 191 000,00 186 376,00

13.1
Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. м3

3 317,95 13 317,45

13.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є 
суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання/
водовідведення, тис. м3

187 682,05 173 058,55

Директор Департаменту із регулювання відносин  
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення  

А. Чумак

ОГОЛОШЕННЯ 
про намір укласти договір фрахтування 

(договір бербоут-чартеру) 
судна «А. Бородин»

ДП «Адміністрація річкових портів» оголошує про 
намір укласти договір фрахтування (договір бербоут-
чартеру) судна:

1) Назва: теплохід «А. Бородин»
2) Тип: пасажирське 
3) Рік та місце побудови судна: 1975 р., м. Херсон 
4) Клас Регістра судноплавства України: +О 2.0 

пасажирське 
5) Пасажиромісткість: 200 пасажирів
6) мінімальний розмір річної фрахтової ставки:  

330 000,00 грн з ПДВ
7) пропонований термін дії договору фрахтування: 

5 років
8) відомості щодо технічного стану: потребує 

підняття в док, проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт для підтвердження класу судна та спорядження 
навігаційним, пожежним і рятувальним обладнанням.

9) Договір фрахтування (договір бербоут-чартеру) 
буде укладено на умовах договору приєднання (ст. 634 
ЦК України), остаточний текст якого складається після 
отримання від Мінінфраструктури висновків щодо 
укладання договору фрахтування.

10) Фрахтувальник (переможець) зобов’язаний 
відшкодувати ДП «Адміністрація річкових портів» 
витрати незалежної експертної оцінки вартості 
судна та послуги ДП «УкрНДІМФ» за висновок щодо 
визначення підприємством розміру фрахтової ставки 
судна «А. Бородин».

11) Потенційні фрахтувальники разом з заявою 
щодо укладання договору фрахтування одночасно 
надають забезпечення пропозиції у формі банківської 
гарантії на суму 50 000,00 грн з терміном дії до 90 
календарних днів.

12) ДП «Адміністрація річкових портів» не 
розглядатиме заяви потенційних фрахтувальників 
щодо укладання договору фрахтування, які не надали 
забезпечення пропозиції, визначеної в п. 11) цього 
оголошення. 

Заяви-листи потенційних фрахтувальників про 
намір укласти договір фрахтування подавати на адресу 
ДП «Адміністрація річкових портів» з визначенням 
предмету договору, у тому числі пропонований розмір 
фрахтової ставки.

Заяви щодо укладання договору фрахтування від 
потенційних фрахтувальників приймаються протягом 
10 календарних днів з дня розміщення даного 
оголошення за адресою: 04119, м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 40.

ОГОЛОШЕННЯ 
про намір укласти договір фрахтування 

(договір бербоут-чартеру)  
судна «Капітан Василь Скакун»

ДП «Адміністрація річкових портів» оголошує про 
намір укласти договір фрахтування (договір бербоут-
чартеру) судна:

1) Назва: теплохід «Капітан Василь Скакун»
2) Тип: пасажирське 
3) Рік та місце побудови: 1966 р., м. Москва  
4) Клас РСУ: +О 1.2 пасажирське 
5) Пасажиромісткість: 277 пасажирів
6) мінімальний розмір річної фрахтової ставки:  

348 000,00 грн з ПДВ
7) пропонований термін дії договору фрахтування: 

5 років
8) відомості щодо технічного стану: потребує 

підняття в док, проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт для підтвердження класу судна та спорядження 
навігаційним, пожежним і рятувальним обладнанням.

9) Договір фрахтування (договір бербоут-чартеру) 
буде укладено на умовах договору приєднання (ст. 634 
ЦК України), остаточний текст якого складається після 
отримання від Мінінфраструктури висновків щодо 
укладання договору фрахтування.

10) Фрахтувальник (переможець) зобов’язаний 
відшкодувати ДП «Адміністрація річкових портів» 
витрати незалежної експертної оцінки вартості 
судна та послуги ДП «УкрНДІМФ» за висновок щодо 
визначення підприємством розміру фрахтової ставки 
судна «Капітан Василь Скакун».

11) Потенційні фрахтувальники разом з заявою 
щодо укладання договору фрахтування одночасно 
надають забезпечення пропозиції у формі банківської 
гарантії на суму 50 000,00 грн з терміном дії до 90 
календарних днів.

12) ДП «Адміністрація річкових портів» не 
розглядатиме заяви потенційних фрахтувальників 
щодо укладання договору фрахтування, які не надали 
забезпечення пропозиції, визначеної в п. 11) цього 
оголошення. 

Заяви-листи потенційних фрахтувальників про 
намір укласти договір фрахтування подавати на адресу 
ДП «Адміністрація річкових портів» з визначенням 
предмету договору, у тому числі пропонований розмір 
фрахтової ставки.

Заяви щодо укладання договору фрахтування від 
потенційних фрахтувальників приймаються протягом 
10 календарних днів з дня розміщення даного 
оголошення за адресою: 04119, м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 40.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Улезьку Во-

лодимиру Івановичу, 01.01.1959 
р.н., зареєстрованому за адресою:  
м. Луганськ, вул. Ленінград-
ська, 50, відповідно до вимог ст. 
ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.11.2019 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях 
за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Компаній-
ця Ю. В. для відкриття матеріалів 
та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000240 від 
11.07.2018.

Відповідно до рішення Київської 
міської ради від 24.10.2019 року  
№ 6/7579 «Про реорганізацію закла-
дів охорони здоров’я, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Києва» вирішено реор-
ганізувати Олександрівську клінічну 
лікарню м. Києва в комунальне неко-
мерційне підприємство «Олександрів-
ська клінічна лікарня м. Києва» вико-
навчого органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної адмі-
ністрації).

Вимоги кредиторів приймаються у 
письмовій формі протягом двох міся-
ців з дня опублікування повідомлен-
ня. Письмові вимоги приймаються  
за адресою: 01061, м. Київ, вул. Шов-
ковична 39/1, тел. (044) 235-50-61.

Бердянський міськрайонний суд 

Запорізької області повідомляє, 

що вироком від 13 листопада 2019 

року Охременко Артем Олексійо-

вич, 05.08.1985 року народження, 

визнаний винним у вчиненні зло-

чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, 

ч. 4 ст. 70 КК України та засудже-

ний до покарання у вигляді позбав-

лення волі строком на 8 (вісім) ро-

ків, без конфіскації майна. 

Суддя Богомолова Л. В.

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: GL3N014183-GL3N014194, 
GL5N014184 (12 лотів)

Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:

16.12.2019

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/45674-asset- 
sell-id-230750

Інформація про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які були залучені  

до проведення незалежної оцінки майна,  
що відбувся «06» листопада 2019 року  

в КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня  
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»

Частина приміщення ЛІТ ГГ1Г2 № 1-21. 1-22, 1-23, 
загальною площею 102,7 м2, яка складається: з бой-
лерної-насосної, котельні, кімнати опалювачів, що 
розташована за адресою: вулиця Віті П’ятьоркіна, бу-
динок 3, Новоайдарський район, смт Новоайдар, Лу-
ганська область.

Переможець: ФОП Сорокін Сергій Вікторович, 
на таких умовах:  вартість послуг 2400,00 грн.
термін виконання робіт 2 (два) календарних дні.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На посади:
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з бадмінтону;
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек);
– головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу настільного (чоловіки).
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
-  вища освіта першого або другого рівнів за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галу-

зі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма підготовки національної збірної команди України з виду спор-

ту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, 
чемпіонатів світу та Європи приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42, каб. 610. Телефон для довідок: 287-35-76.

Розшукуються спадкоємці після смерті ІЛЬЇНА ВАДИМА ПЕТРОВИЧА, який помер 16.11.2019 р. Спадко-
ва справа відкрита приватним нотаріусом Новоодеського районного нотаріального округу Миколаївської об-
ласті Філіпенко О. М., тел (05167)2-13-47.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 74 143

Загальний тираж за листопад 330 198

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

0..5
2..-3

0..5
2..-3

0..5
2..-3

4..9
-2..3

4..9
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛИСТоПада

 Ф
от

о 
Ів

ан
ни

 Г
о

ш
Ій

Ф
о

то
 н

а
д

а
л

а
 Л

а
р

и
са

 П
Е

Т
Р

Е
Н

К
о

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ni

kl
ife

.c
om

.u
a

У Тернополі студенти 
провели благодійний 
Віденський бал 

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Запрошували на вечір вишуканого танцю сту-
денти Тернопільського національного медичного університету іме-
ні Івана Горбачевського. У такий спосіб хлопці й дівчата вирішили 
допомогти дітям з лейкемією, які проходять лікування у відділенні 
дитячої онкогематології обласної дитячої лікарні. На Віденському 
балу вони збирали 
кошти на придбання 
холодильника і пли-
ти.  Вдалося зібра-
ти 10 тисяч гривень. 
За таку добру спра-
ву молоді подяку-
вав Тернопільський 
міський голова Сер-
гій Надал.

Студенти медуні-
верситету вперше 
організували благо-
дійний Віденський 
бал. Вони активно 
долучаються і про-
водять різні добро-
чинні акції не лише 
щоб допомогти хво-
рим дітям, а й чи-
мало коштів зібрали 
на підтримку воїнів, 
які захищають нашу 
землю від російських агресорів. Не забувають і про людей поваж-
ного віку. Скажімо, нещодавно подарували Петриківському облас-
ному геріатричному пансіонату морозильну камеру і блендер. Гро-
ші на них теж заробили на благодійному заході.

Студенти-медики організовують заходи не тільки із збиран-
ня коштів, а й благодійні творчі вечори. один з них відбувся дня-
ми у Микулинецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні. асоціа-
ція польських студентів, що навчаються в Тернопільському мед-
університеті, підготувала для пацієнтів концертну програму. Зву-
чали польські пісні, а Хуберт Мікоші, президент цієї асоціації, вико-
нав всесвітньо відомі оперні твори.  

У Миколаєві працювала туристична майстерня
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ.  У Миколаєві від-
булася «Туристична майстерня» 
— захід, на якому презентовано 
потенціал міста і області. Протя-
гом двох днів фахівці з туризму 
та курортів п’яти областей Украї-
ни, представники влади й молодь 
вивчали досвід з підвищення ту-
ристичної привабливості україн-
ських територій, обговорювали 
перспективи розвитку внутріш-
нього туризму, знайомилися з ці-
кавими об’єктами Миколаївщини. 
організаторами заходу виступи-
ли облдержадміністрація, міська 
рада й асоціація лідерів туристич-
ного бізнесу в області.  

Туристський потенціал облас-
ного центру представила дирек-
торка департаменту економічно-
го розвитку міськради Тетяна шу-
ліченко, яка зазначила, що місту 
є що показати гостям. «одна з ці-
кавинок міста — водні ресурси. 
У Миколаєві розвиваються водні 
види спорту, є чимало пам’яток, 
пов’язаних з нашими річками», — 
зазначила чиновниця. 

один із кроків до того, щоб 
відкрити місто туристам, — про-
єкт «школа екскурсоводів», який 
розробив  департамент економіч-
ного розвитку міської ради  спіль-
но з Го «Фонд розвитку міста Ми-
колаєва». 

Програму підтримав уряд 
Канади, і нині її успішно втілю-
ють спільними зусиллями гро-
мадських організацій та місь-
кої ради. «школа екскурсо-
водів» входить до плану роз-
витку міста, розробленого в 
межах плану сталого еконо-
мічного зростання, вона отри-

мала високу оцінку Світового 
банку. 

Після підвищення майстернос-
ті екскурсоводів планують залу-
чати й до проведення місцевих 
заходів, наприклад фестивалю 
Mykolaiv River Fest, що вже три-
чі успішно відбувся в обласному 
центрі. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Житомирська +2 -3 0 +5 Кіровоградська +2 -3 +1 +6
Чернігівська +1 -4 -1 +4 Полтавська +1 -4 -1 +4
Сумська +1 -4 -1 +4 Дніпропетровська -2 +3 0 +5
Закарпатська +2 +7 +4 +9 Одеська -2 +3 +7 +12
Рівненська +2 -3 +2 +7 Миколаївська -2 +3 +4 +9
Львівська -1 +4 +6 +11 Херсонська -2 +3 +5 +10
Івано-Франківська -2 +3 +4 +9 Запорізька -2 +3 +2 +7
Волинська +2 -3 +4 +9 Харківська +1 -4 0 +5
Хмельницька +1 -4 +1 +6 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька -2 +3 +4 +9 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська +2 -3 +3 +8 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька +2 -3 0 +5 Київ -1 +1  +2 +4

Укргiдрометцентр

Службова вівчарка  
стане героїнею коміксу
ЗАДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ. Поліцейські Полтавщини 
впроваджують новий освітньо-інформаційний проєкт

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Симпатична німецька ві-
вчарка, якій 2,5 року, і її 

тренер старший сержант кі-
нологічного центру ГУ Нац-
поліції в Полтавській облас-
ті Назар Зубричев більш як 
два роки прослужили в зоні 
АТО. «Там у нас було багато 
щоденної рутинної роботи, 
— розповідає Назар Зубри-
чев. — Перевіряли стадіони, 
зупинки громадського тран-
спорту, залізничні вокзали, 
інші місця масового скуп-
чення людей. Тиждень тому 
Герині знання і досвід зна-
добилися в Миргороді, коли 
шукали у вагонах швидкіс-
ного пасажирського потяга 
сполученням Харків — Київ 
вибухівку. На щастя, повідо-
млення про замінування, що 
надійшло на сайт ГУ Нацпо-
ліції в Полтавській області,  
виявилося неправдивим». 

    Працювала Гера під час 
обшуків, знаходила міни, 
гранати, зброю. Одного ра-
зу на блокпосту виявила ба-
гато протитанкових мін. На-
нюхавши таку велику кіль-
кість вибухівки — а в одній 
міні 6 кілограмів тротилу 
— Гера пережила шок. На 
тренуваннях Назар зазви-
чай використовує малень-

кі шматочки вибухівки. Ге-
ра гідно витримала екзамен 
і після цього ще знайшла в 
сидіннях машини наповнені 
пластитом кульки.

Якось на святі в Маріу-
полі Гера виявила в люд-
ному місці коробку з набо-
ями і хвостовиками від мін. 
Працювала з Назаром і на 
мінних полях. «Чи було та-
ке, що вона мені врятува-
ла життя? — перепитує Зу-
бричев. — Ні, такої нагоди у 
неї не було, але вона своєю 
роботою людям постійно ря-
тує життя».

 Собаку Назарові у 2017 
році подарував товариш по 
службі, який приїжджав у 

його підрозділ на ротацію з 
Вінницького кінологічного 
центру. Гері тоді було всього 
1,5 місяця, тому всього, що 
вона вміє, зокрема знаходи-
ти вибухівку і зброю, її на-
вчив Зубричев. 

Маючи у штаті таких 
відважних професіона-
лів, керівництво облу-
правління Національної 
поліції вирішило залучи-
ти  їх до профілактичної 
роботи й упровадити но-
вий просвітницько-інфор-
маційний проєкт для ді-
тей і батьків — комікс про 
службову вівчарку Геру, 
яка шукала вибухівку на 
Донбасі. 

«Головна героїня комік-
су відкриє читачеві влас-
ний світ, у якому багато міс-
ця для нових друзів, цікавих 
пригод, кумедних ситуацій, 
— розповіла «Урядовому 
кур’єру» інспекторка відді-
лу комунікації управління 
Лариса Петренко. — Роботу 
над коміксом щойно почали. 
Поки що його робимо у ви-
гляді фото, згодом знімати-
мемо відеосюжети. Для нас 
головне — правильно поча-
ти». 

Стосовно того, чи обме-
жаться вони одним комік-
сом, пані Лариса відповіла, 
що ймовірно проєкт мати-
ме продовження. Не втри-
малася й почала розхва-
лювати Геру: «Вона пра-
вильно вихована. Це не лю-
битель якийсь чи початкі-
вець, якого покликали, він 
і прибіг. Вона тільки Наза-
ра чує й бачить». Службо-
ва собака Гера та її вірний 
друг, які зараз перебувають 
у відрядженні у Миргоро-
ді, є  справжніми улюблен-
цями жителів цього курорт-
ного міста. Їх запрошують 
на свята, зокрема з ініціати-
ви миргородської влади Ге-
ра виступала на міських за-
ходах з нагоди Дня захисни-
ка, у громадські організації, 
школи.

Гера виконує тільки Назарові команди

В емоціях краси і доброти
Водна феєрія приваблює численних відпочивальників.  
Mykolaiv River Fest вже став туристською принадою
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