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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми запускаємо програму 

доступного кредитування 
для мікро- та малого 

підприємництва. 
Ставки будуть 

доступними 
— з 5 до 9% 

залежно від умов 
кредитування».

Стабільність виплат 
гарантовано

СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Правління Фонду соціального страхування 
очолив Олег Коваль, який обіймає посаду заступника міністра со-
ціальної політики. На своїй сторінці у фейсбуці він повідомив: «Це 
зробили на позачерговому засіданні правління фонду, і це не впли-
не на мій функціонал заступника міністра. На цій посаді першочер-
говим завданням є забезпечення стабільної роботи фонду, захист 
інтересів застрахованих громадян і баланс інтересів усіх сторін, 
представлених у правлінні фонду». Питання про зміни до бюджету 
фонду на 2019 рік перенесено на наступне засідання. Ідеться про 
1,17 мільярда гривень. «Та внесення таких змін має здійснювати 
Кабмін з ініціативи Мінсоцполітики», — уточнив він. Виконавчій ди-
рекції фонду доручено підготувати проєкт бюджету фонду на 2020 
рік і винести його на розгляд засідання правління. 

«Схвалюю рішення ВР, яка підтримала у першому читанні  
проєкт закону № 2275 «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування», який передбачає мініміза-
цію корупційних ризиків у фонді», — зазначив Олег Коваль.

2,4 млн тонн
становлять запаси вугілля на складах 

вітчизняних теплоелектростанцій.  
За декаду вони зросли на 2,7%

ЛЮДИ В ПОГОНАХ. Удвадцятьшосте 6 грудня Україна 
вшановує Збройні сили. Традиційний ранковий церемоніал 
біля Міністерства оборони дзвоном нагадав про наших 
захисників, загиблих внаслідок російської агресії на Донбасі

І у небі, і у полі   
на сторожі наш воїн!

Прем’єр-міністр про програму підтримки бізнесу,  
яку буде розпочато з 1 лютого наступного року

6 8
ВіННИЦькИй кРЕАТИВ

Новий закон про збагачення у 
неправовий спосіб поставить 
перепони казнокрадству 
та хабарництву 
високопосадовців

НОРМОТВОРЧіСТь

ГО «Освітній простір 2.0» за 
підтримки обласного бюджету 
здійснила проєкт «Фактор успіху: 
розвиток підприємницьких 
компетенцій в учнів ПТНЗ»
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Інтернатів має стати вдвічі менше
НОВИй ВіДЛік. Пріоритет надаватимуть сімейним формам виховання і зростанню дітей  
в умовах батьківського піклування

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Дітей слід виховувати в ро-
динах. А інтернати, що за-

лишилися у спадок ще з радян-
ських часів, буде реформовано 

за європейськими стандартами. 
На цьому наголосив  Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук під час 
першого розширеного засідан-
ня координаційної ради з питань 
реформування системи інсти-
туційного догляду та виховання 

дітей. На заході були присутні 
урядовці, представники місце-
вого самоврядування та міжна-
родні партнери. Його мета — по-
чати новий відлік у реформуван-
ні інтернатів і поширенні сімей-
них форм виховання дітей.

«Для нас очевидно, що систе-
ма, яка сьогодні існує, ці інтер-
нати, ці страшні цифри — сто 
тисяч дітей — в інтернатах, при 
тому, що лише шість тисяч — 
сироти, для нас це такий собі ді-
агноз у системі. І ми точно не бу-

демо з цим миритися. І ми хоче-
мо, щоб дитина, яка стикнулася 
з життєвими труднощами, мог-
ла максимально швидко отри-
мати допомогу від держа-
ви, — наголосив очільник 
уряду.
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документи
змінній кількості та за умови виконання вимог абзацу другого пункту 269 цього По-
рядку, у маркуванні такого продукту дозволяється зазначити: «Може використову-
ватися в органічному виробництві відповідно до законодавства у сфері органічного 
вироб ництва, обігу та маркування органічної продукції».

271. Слова «Може використовуватися в органічному виробництві відповідно до 
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції» повинні:

1) відображатися літерами такого самого формату, кольору і розміру, що і решта 
інформації в переліку інгредієнтів;

2) супроводжуватися зазначенням у тому ж полі зору маси сухої речовини, що 
стосується:

відсотка кормового матеріалу (кормових матеріалів) з органічного виробництва;
відсотка кормового матеріалу (кормових матеріалів) з продуктів, отриманих у 

перехідний період;
відсотка кормового матеріалу (кормових матеріалів), не охоплених абзацами 

другим та третім цього підпункту;
загального відсотка кормів рослинного або тваринного походження;
3) супроводжуватися переліком назв органічних кормових матеріалів;
4) супроводжуватися переліком назв кормових матеріалів, отриманих у перехід-

ний період.
272. Слова «Може використовуватися в органічному виробництві відповідно до 

законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції» можуть також супроводжуватися посиланням на можливість щодо ви-
користання кормів відповідно до пунктів 57—60 цього Порядку.

273. Вимоги цього підрозділу не поширюються на маркування кормів для до-
машніх тварин, хутрових звірів та водних біоресурсів.

Особливості маркування продуктів рослинного походження,  
отриманих у перехідний період

274. Продукти рослинного походження, отримані в перехідний період, можуть 
маркуватися як «Продукт у процесі переходу до органічного виробництва» за умо-
ви, що:

перехідний період до збору врожаю становив не менше 12 місяців;
продукт містить лише один інгредієнт сільськогосподарського походження.
275. При цьому слова «Продукт у процесі переходу до органічного виробництва» 

повинні відображатися літерами такого самого формату, кольору і розміру, що і ре-
шта інформації в переліку інгредієнтів.

276. У маркуванні такого продукту обов’язково зазначається реєстраційний код 
органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва.

Додаток 1  
до Порядку (детальних правил)  

органічного виробництва та обігу  
органічної продукції

ПЛОЩА  
приміщень та відкритих майданчиків

1. Площа приміщень для утримання великої рогатої худоби, коней, овець, кіз та 
свиней і відкритих майданчиків

Найменування

Площа приміщень Площа відкритих май-
данчиків (майданчиків 
для вигулу, крім пасо-
вищ), кв. метрів на од-

ну голову

жива маса тва-
рин, кілогра-

мів

щільність розміщен-
ня, кв. метрів на од-

ну голову

Велика рогата ху-
доба, коні

до 100 1,5 1,1
до 200 2,5 1,9
до 350 4 3

більше 350 5 (мінімальна  
1 кв. метр на 100 кі-
лограмів живої ваги)

3,7 (мінімальна  
0,75 кв. метра на 100 

кілограмів живої ваги)
Дійні корови 6 4,5
Племінні бугаї-
плідники

10 30

Вівці і кози 1,5 2,5
Ягнята та козенята 0,35 0,5
Свиноматки з по-
росятами до 40 
днів

7,5 (на одну свино-
матку)

2,5

Свині на відгодівлі до 50 0,8 0,6
до 85 1,1 0,8

до 110 1,3 1
більше 110 1,5 1,2

Поросята (від 40 
днів)

до 30 0,6 0,4

Племінні свині:
свиноматка 2,5 1,9
кнур-плідник 6 (у разі природного 

спаровування —  
10 кв. метрів на од-

ного кнура-плід-
ника)

8

Кролі на розве-
дення

0,5 5

Кролематки з кро-
ленятами

0,7 5

Кролі на відгодівлі 
та молоді кролі

0,2 5

2. Приміщення для утримання птиці та вигульні майданчики

Найменування

Площа приміщень Площа майдан-
чиків, кв. ме-

трів на одну го-
лову

кількість голів  
на 1 кв. метр

розмір сідала, 
сантиметрів на 

одну голову

кількість го-
лів  

на гніздо
Кури яєчних 
порід

6 18 7 (у разі  
спільного гніз-
да — 120 кв. 

сантиметрів на 
одну голову)

4

Птиця на від-
годівлі у стаці-
онарних при-
міщеннях:
цесарки 10 та не більше  

21 кілограма живої 
маси на 1 кв. метр

20 4
бройлери 4
качки 4,5
індики 10
гуси 15
Птиця на від-
годівлі у пере-
сувних примі-
щеннях

16 (площа підлоги не 
більше 150 кв. ме-

трів) та не більше 30 
кілограмів живої ма-

си на 1 кв. метр

2,5

Додаток 2  
до Порядку (детальних правил) 

органічного виробництва та обігу 
органічної продукції

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  
тварин на 1 гектар сільськогосподарських угідь

Найменування тварин
Максимальна кількість тварин 
на 1 гектар сільськогосподар-

ських угідь
Коні (від шести місяців) 2
Телята на відгодівлі 5
Інша велика рогата худоба віком до 12 місяців 5
Самці великої рогатої худоби (від 12 до 24 місяців) 3,3
Самиці великої рогатої худоби (від 12 до 24 місяців) 3,3
Самці великої рогатої худоби (від 24 місяців) 2
Племінні телиці 2,5
Телиці на відгодівлі 2,5
Дійні корови 2
Вибраковані корови молочного напряму продук-
тивності

2

Племінні самиці кролів 100
Кролі на відгодівлі 680
Вівці 13,3
Кози 13,3
Поросята 74
Племінні свиноматки 6,5
Свині на відгодівлі 14
Інші свині 14
Птиця на відгодівлі 580
Кури яєчних порід 230

Додаток 3  
до Порядку (детальних правил) 

органічного виробництва та обігу 
органічної продукції 

ПЕРЕЛІК  
засобів захисту 

1. Засоби рослинного і тваринного походження
Азадирахтин (екстракт, отриманий з азадирахти індійської (Azadirachta indica)
Бджолиний віск
Гідролізовані білки
Рослинні олії (наприклад, м’ятна, ялицева, кминна олії)
Піретрини, отримані із Chrysanthemum cinerariaefolium
Екстракт касії, отриманий з Quassia amara
Ротенон, отриманий з видів Derris, Lonchocarpus і Terphrosia

2. Засоби для застосування у пастках
Діамонійфосфат
Піретроїди (лише дельтаметрин або лямбдацигалотрин)

Додаток 4  
до Порядку (детальних правил) 

органічного виробництва та обігу 
органічної продукції

ВИМОГИ 
до системи виробництва та щільності посадки окремих об’єктів аквакультури
Сфера застосування Вимоги

1. Органічне виробництво лососевих у прісній воді (форель струмкова  
(Salmo trutta), форель райдужна (Oncorhynchus mykiss), лосось  

(Salmo salar), голець (Salvelinus alpinus), харіус (Thymallus thymallus), 
 американська озерна форель (або форель сіра) (Salvelinus namaycush),  

лосось дунайський (Hucho hucho)

Система виробництва харчування для систем з відгодовування у господар-
ствах з вирощування об’єктів аквакультури повинне 
проводитися з відкритих систем. Потік повинен забез-
печувати не менш як 60 відсотків насичення киснем для 
поголів’я та комфорт для них і видалення стічних вод 
із господарства

Максимальна щільність 
посадки

для незазначених видів лососевих — менше ніж 15 кіло-
грамів на 1 куб. метр
для лосося — менше ніж 20 кілограмів на 1 куб. метр
для форелі струмкової та форелі райдужної — менше 
ніж 25 кілограмів на 1 куб. метр
для арктичного голеця — менше ніж 25 кілограмів на 
1 куб. метр

2. Органічне виробництво осетрів у прісній воді (сімейство Acipenser)
Система виробництва потік води у кожному господарстві з вирощування по-

винен бути достатнім для забезпечення благополуччя 
тварин
якість води, що витікає, повинна відповідати якості во-
ди, що надходить

Максимальна щільність 
посадки

30 грамів на 1 куб. метр

3. Органічне виробництво риби у внутрішніх водах (сімейство  
коропових (Cyprinidae) та інші пов’язані види в контексті  

полікультури, включаючи окуня, щуку, сома, сигів, осетра)
Система виробництва вирощування здійснюється у ставках для розведення 

риби, що періодично осушуються, та в озерах. Озера ма-
ють бути призначені виключно для органічного виробни-
цтва, включаючи вирощування врожаю на сухих ділянках
зона відлову риби повинна бути обладнана ділянками 
з чистою водою такого розміру, що забезпечить опти-
мальний комфорт для риби. Після відлову риба повинна 
перебувати в чистій воді
забороняється обробка, що включає синтетичні хіміка-
ти для контролю гідрофітів та рослинного покриву у во-
дах виробництва
полікультура з метою відгодовування використовується 
за умови, що критерії, встановлені в існуючих характе-
ристиках для інших видів озерних риб, застосовуються 
належним чином

Вихід продукції загальне виробництво видів обмежується 1500 кілогра-
мами з 1 гектара

4. Органічне виробництво раків (широкопалого Astacus astacus)
Максимальна щільність 
посадки

для раків маленького розміру (менше 20 міліметрів) — 
100 особин на 1 кв. метр. Для раків середнього розмі-
ру (20—50 міліметрів) — 30 особин на 1 кв. метр. Для  
дорослих раків (більше 50 міліметрів) — 10 особин на  
1 кв. метр за умови, що є достатня кількість місць для 
переховування

5. Органічне виробництво молюсків
Система виробництва у виробництві повинні застосовуватися перемети, плава-

ючі конструкції, донне розведення, ставні неводи, клітки, 
піддони, сітки типу «ліхтар», вертикальні жердини типу 
«бушо» та інші системи сажалок
для розведення мідій на плаваючих конструкціях кіль-
кість звисаючих мотузок не повинна перевищувати 
одну на 1 кв. метр поверхні. Максимальна довжина 
звисаючої мотузки не повинна перевищувати 20 ме-
трів. Проріджування мотузок не повинне мати місця 
протягом циклу виробництва, проте розділення та-
ких мотузок дозволяється без підвищення початкової 
щільності посадки

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 жовтня 2019 р. № 970
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 980 «Про 

затвердження Детальних правил виробництва органічних морських водорос-
тей» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3278).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 982 «Про 
затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
аквакультури» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3280).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 208 «Про 
затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
бджільництва» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1023).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 241 «Про 
затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
тваринного походження» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1120).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 587 «Про 
затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) 
рослинного походження» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2390).

6. Пункти 11 та 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 128 
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 20, ст. 678).

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармій-
ський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 18.12.2019 року об 11-00 год. та 08.01.2020 року о 09-00 год., до 
Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131)6-13-20)), для участі у судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаченні 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове 
засідання (провадження №335/8559/15-к, 1-кп/335/9/2019) обвинуваче-
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19 по кримінальному 
провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 365 КК України, яке відбудеться 18 грудня 2019 року о 14-00 годині 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Апаллонова Ю. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове 
засідання (провадження № 335/10492/16-к, 1-кп/335/31/2019) обвину-
ваченого Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 7-А, кв. 19 по кримі-
нальному провадженню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1  
ст. 263 КК України, яке відбудеться 12 грудня 2019 року о 09-00 год., 24 
січня 2020 року о 09-00 год., 27 січня 2020 року о 13-00 год. за адресою: 
м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Крамаренко І. А.

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропе-

тровської області сповіщає, що відкрита спадкова справа 

після померлої 20.05.2019 року 

Левицької Галини Трохимівни. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної кон-

тори за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичан-

ський район, смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 

15, тел.0569031468.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Савченко Артем Ігорович, 27.06.1988 р.н., зареєстрований за адресою: смт Біле 
Лутугинського району Луганської області, вул. Карла Маркса, 4, кв. 1, — на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 11.12.2019, 
12.12.2019 та 13.12.2019 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого Синявського М.А., р.т. (0382) 69-
85-38, 65-72-73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для виконання ви-
мог ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження № 22019240000000033 від 16.09.2019, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Дніпровський апеляційний суд викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Харківська, 
13, м. Дніпро, о 10.30 годині 12 грудня 2019 року Горбенка Микиту Олеговича, 
7 жовтня 1993 року народження, для розгляду матеріалів кримінального про-
вадження за апеляційною скаргою прокурора в кримінальному провадженні 
Павлоградської місцевої прокуратури Зенайлової Оксани Павлівни на ухвалу 
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 7 жовтня 
2019 року, якою обвинувальний акт щодо Горбенка Микити Олеговича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КПК України, по-
вернено прокурору, у зв’язку з його невідповідністю вимогам кримінального 
процесуального закону, а клопотання про затримання обвинуваченого з ме-
тою приводу – залишено без задоволення.

Суддя Р. В. Мудрецький

Усім спадкоємцям, зацікавленим в отриманні 
частки у спадщині після померлого 

30 квітня 2019 року  
Нікуленка Миколи Миколайовича, 

06 жовтня 1956 року народження, у тритижневий термін звернутися  
до нотаріальної контори 

за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, 7 (сім), 
приватний нотаріус Насобіна Т. В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ 

просить в оголошенні, яке було опубліковано 

в газеті «Урядовий кур’єр» від 09 листопада 2019 р. № 215 (6578),  

про конкурс на заміщення вакантних посад старших викладачів назву 

кафедри Оперативної медицини та топографічної анатомії 

читати як Оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Харківський апеляційний суд викликає Йлдирим Сервета (Yildirim 
Servet), 01.01.1988 року народження, на 10.30 годину 18 лютого 2020 
року для участі в розгляді апеляційної скарги захисника Ярмака С. В. на 
вирок Київського районного суду м. Харкова від 28 листопада 2018 ро-
ку відносно Йлдирим Сервета (Yildirim Servet).

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляційно-
го суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий поверх, за-
ла судових засідань № 16).

Суддя М. Є. Савенко

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМ-

ПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» 
2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063
4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
5. Міжміський код, телефон, факс: (044) 593-73-09
6. Електронна поштова адреса: info@fincom-fsc.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua
ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-

лігаціях серії Е.
Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-

ходу по вісімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.12.2019 р. по 25.03.2020 р. по облігаціях се-
рії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії F.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по вісімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.12.2019 р. по 25.03.2020 р. по облігаціях серії 
F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії G.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по вісімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.12.2019 р. по 25.03.2020 р. по облігаціях серії 
G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії Н.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по вісімнадцятому відсотковому періоду, що триває з 26.12.2019 р. по 25.03.2020 р. по облігаціях серії 
Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії І.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по чотирнадцятому відсотковому періоду, що триває з 03.01.2020 р. по 02.04.2020 р. по облігаціях се-
рії І (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №106/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії J.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового до-
ходу по чотирнадцятому відсотковому періоду, що триває з 03.01.2020 р. по 02.04.2020 р. по облігаціях серії 
J (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 27.09.2016 р. №107/2/2016) становить 22% 
(двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність попередньої відсоткової ставки по об-
лігаціях серії К.

Відповідно до умов випуску облігацій, які викладено в рішенні про емісію облігацій, ставка відсоткового 
доходу по п’ятому відсотковому періоду, що триває з 09.10.2019 р. по 07.01.2020 р. та шостому відсотково-
му періоду, що триває з 08.01.2020 р. по 07.04.2020 р. по облігаціях серії К (Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій підприємств від 02.10.2018 р. №85/2/2018) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

Оголошення № 286/5/7463-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному рин-

ку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: лот 1 — м. Коломия Івано-

Франківської області, до 10 квартир; лот 2 — м. Первомайськ Миколаївської області, до 10 квартир; лот 3 — 
м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, до 20 квартир; лот 4 — м. Глухів Сумської області, до 5 квартир; 
лот 5 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 квартир.

3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, роз-

діл «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах масо-

вої інформації: № 286/5/6883-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 12.11.2019 № 216 (6579).
4. Результат проведення конкурсу:
4.1. конкурс відмінено за лотами:
4.1.1. лот 3 — м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, до 20 квартир; лот 4 — м. Глухів Сумської об-

ласті, до 5 квартир; лот 5 — м. Бердянськ Запорізької області, до 10 квартир — оскільки подано для участі  
у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.1.2. лот 1 — м. Коломия Івано-Франківської області, до 10 квартир; лот 2 — м. Первомайськ Миколаїв-
ської області, до 10 квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.

Повістка про виклик обвинуваченого
в судове засідання, по якому здійснювалося

спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 

22.01.1985 року народження, у вчинені злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 12 грудня 2019 року 
о 09 год. 15 хв. у приміщенні Октябрського район-
ного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал №48, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений. Обвинувачений Аверін К. Є. заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Хрус-
тальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

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

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

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

Суддя В. М. Микитенко

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за 
№ 42014000000000071 за обвинуваченням Меден-
цева Павла Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 
України.

У зв’язку з цим викликається Меденцев Павло Ана-
толійович, 30.03.1983 року народження, уродже-
нець м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 
2019 року о 12 год 00 хв у приміщенні Вищого антико-
рупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), 
головуючий суддя Коліуш О. Л., судді: Ткаченко О. В., 
Шкодін Я. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Нотаріус Захарченко Вікторія Вікторівна за адресою: м. Київ, вул. Німан-
ська, б. 3, оф. 32 запрошує спадкоємців першої черги за законом після по-
мерлого 27 травня 2019 року Шевцова Дмитра Олександровича (18 лис-
топада 1992 року народження); першої черги за законом після померлої 
19 червня 2018 року Мягкової Юлії Дмитрівни (09 травня 1971 року наро-
дження), або відповідно до ч. 1 ст. 1266 Цивільного Кодексу України спад-
коємців за прав3ом представлення після вищевказаних спадкодавців, для 
оформлення спадщини, термін звернення протягом місяця з дня публіка-
ції оголошення.

Усім зацікавленим особам та кредиторам

повідомляємо, що 28 листопада 2019 року  

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЕЛІТСТРОЙПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34873867) 

прийнято рішення про зменшення статутного капіталу.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3  
КК України Лактіонова Михайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, уро-
дженця та проживаючого за адресою місто Алчевськ Луганської області, вулиця Ста-
ніславського, буд. №1, кв.№84, у судові засідання, які відбудуться 18 грудня 2019 ро-
ку о 10 год. 20 хв. та 23 грудня 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у судові засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Л. Базан

ТОВ «АВАЛОН ХОЛДІНГ» повідомляє про проведення загальних зборів 
учасників товариства 13 січня 2020 року за адресою: 02089, м. Київ, вулиця 
Радистів, будинок 64, офіс 7.

Початок Зборів — об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників для учас-
ті у Зборах буде здійснюватися в день проведення Зборів за вищевказаною 
адресою, початок реєстрації — о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстра-
ції — о 10 годині 45 хвилин.

Порядок денний загальних зборів:
1) Про звільнення з посади директора ТОВ «АВАЛОН ХОЛДІНГ».
2) Про призначення директора ТОВ «АВАЛОН ХОЛДІНГ».
3) Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридич-

ну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані зі зміною 
директора ТОВ «АВАЛОН ХОЛДІНГ».

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

Обвинувачений Баранов Георгій Георгійович, 11.01.1974 р.н., проживає за адре-
сою: м. Севастополь, бухта Козача, військова частина А1845 та обвинувачений Пази-
нич Віктор Васильович, 10.05.1968 р.н., проживає за адресою: м. Севастополь, вул. 
Горпищенка, буд. 110, кв. 305, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України ви-
кликаються у судове засідання, що відбудеться 17 грудня 2019 року о 15.00 годині 
в залі судових засідань № 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судових засіданнях як обвинувачені.

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

Суддя Д. В. Осіік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Державної 
екологічної інспекції України
_________________ Є. ФІРСОВ
29 листопада 2019 рокуДержавна екологічна інспекція України

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2020 рік

1) план здійснення ринкового нагляду

По-
ряд-

ковий 
номер

Найменування виду про-
дукції

Строк 
проведення

Найменування нормативно-правового акта, 
дія якого поширюється на відповідний вид 

продукції

Спільні  
перевірки

Поштова адреса, контактний  
телефон, адреса електронної  

пошти органу ринкового  
нагляду

1 2 3 4 5 6

1
Автомобільні бензини, ди-
зельне, суднове та котель-

не паливо
Протягом року

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2013 р. № 927 «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог  
до автомобільних бензинів, дизельного,  

суднових та котельних палив»

-

Держекоінспекція
м. Київ, Новопечерський     
пров. 3, корп. 2, 01042.
Тел./факс: 
+38 (044) 521-20-40 
e-mail: info@dei.gov.ua

2) план здійснення контролю продукції

По-
ряд-

ковий 
номер

Найменування виду продук-
ції (марка (модель, артикул, 
модифікація), партія, серія)

Код товару 
згідно  

з УКТЗЕД

Строк прове-
дення

Найменування нормативно-
правового акта, дія якого  

поширюється на відповідний 
вид продукції

Орган ринкового нагляду, до сфери  
відповідальності якого належить продукція

1 Автомобільні бензини

2710 12 41
2710 12 45 
2710 12 49
2710 12 51
2710 12 59

2710 20 90 00
3824 90 97 10

2020

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 1 серпня 2013 р. № 927 
«Про затвердження Техніч-

ного регламенту щодо вимог 
до автомобільних бензинів, 
дизельного, суднових та ко-

тельних палив»

Держекоінспекція
м. Київ, Новопечерський пров. 3, корп. 2,  
01042. 
Тел./факс: 
+38 (044) 521-20-40 
e-mail: info@dei.gov.ua

2 Дизельне паливо

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

3826 00

2020

3 Суднове паливо

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

2020

4 Котельне паливо

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

2020
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 гРУдНЯМандруючи країною, розумі-

єш, яка вона дивовижна і 
красива: теплі моря, високі го-
ри, таємничі ліси, чисте повітря, 
безкраї поля й місця, які дару-
ють силу та здоров’я. У кожно-
му регіоні України є унікальні 
природні та рекреаційні ресур-
си: це води, насичені мінерала-
ми, лікувальні грязі, ропа соло-
них озер, цілющі морські водо-
рості. Саме на основі цих при-
родних лікувальних ресурсів і 
було створено санаторно-ку-
рортні зони. 

Нині в Україні існує 58 природ-
них курортних територій, сім з 
яких державного значення. Ми 
розповімо про найкращі, які мож-
на відвідати в будь-яку пору року.

Серце Азова
На північному узбережжі 

Азовського моря стоїть місто 
Бердянськ, де можна поєдна-
ти відпочинок з оздоровленням. 
Адже у ньому не тільки теплі во-
ди моря, а й мінеральні води та 
лікувальні сульфідно-мулові гря-
зі. У санаторно-курортних закла-
дах використовують майже 200 
сучасних методик лікування. до 
них їдуть лікувати захворювання 
серцево-судинної системи, опо-
рно-рухового апарату, органів 
травлення, урологічні, гінеколо-
гічні недуги.

Лікувальні властивості суль-
фідно-мулових грязей виявили й 
дослідили більш як 100 років то-
му. І як довели науковці, вони за 
властивостями не поступають-
ся мінералізованим грязям Мерт-
вого моря. Ефект можна відчути 
після 8—12 процедур, а повний 
термін оздоровлення становить 
12—24 дні. 

Лікують, використовуючи 
сульфідно-мулові грязі, санато-
рії ПрАТ «Приазовкурорт» «Ла-
зурний» та «Бердянськ». до-
ба перебування в них кошту-
ватиме  від 680 до 875 гривень 
з особи. У ціну входить прожи-
вання, лікування основного за-

хворювання і триразове харчу-
вання.

Український  
Баден-Баден

Курорт Миргород ще назива-
ють українською Швейцарією і по-
рівнюють з німецьким Баден-Ба-
деном. У ньому лікуються пацієн-
ти з 30 країн, а європейські меди-
ки їдуть переймати досвід.

Почалося все так: щоб забез-
печити жителів Миргорода водою, 
просвердлили нову свердловину. 
Але замість питної води на гли-
бині 700 метрів виявили підзем-
не озеро з водою, яка пахла сірко-
воднем. Не пропадати ж воді — її 
стали використовувати як техніч-
ну. У ній купалися і дуже швидко 
помітили, що після водних проце-
дур самопочуття поліпшується — 
переставали боліти суглоби. А в 
тих, хто все-таки зважився її пи-
ти, зникали проблеми із шлунко-
во-кишковим трактом. Перший 
курортний сезон в Миргороді від-
крили у 1917 році .

Нині в комплекс «Миргородку-
рорт» входять чотири санаторії. У 
них лікують захворювання шлун-
ково-кишкового тракту, але кож-
на з чотирьох оздоровниць спеці-
алізується на певних недугах.  Зо-
крема, у санаторії «Миргород» 
зміцнюють опорно-руховий апа-
рат, а «Полтава» допомагає паці-
єнтам, у яких проблеми із серцем 
і судинами. Вартість — від 702 до 
2040 гривень. 

Лікувальні 
водорості 

Ще донедавна Скадовськ асо-
ціювався з морським відпочин-
ком, і тільки у 2012 році місто отри-
мало статус курорту державного 
значення. А все тому, що в джа-
рилгацькій затоці ростуть коло-
нії водоростей, які виділяють йод 
у набагато більшій концентрації, 
ніж на інших морських курортах. 
Ці рослини — постачальники різ-

них мінералів, завдяки яким Ска-
довськ славиться лікувальними 
грязями. У місті багато санаторіїв, 
оздоровчих дитячих таборів, де лі-
кують чимало захворювань.Вар-
тість проживання залежить пере-
довсім від умов та сезону. У Ска-
довську можна знайти варіанти 
від хостелів до номерів VIP-класу. 

Один із перших
Уже понад 175 років в Укра-

їні функціонує один з найстарі-
ших бальнеогрязевих курортів  
Слов’янський. Він славиться соло-
ною водою й  цілющими грязями 
озера Ріпне. Саме тут вираз «по-
ставити на ноги» сприймали бук-
вально. Пройшовши курс 42-ден-
ного чи 35-денного лікування, ба-
гато недужих робили перші кроки.

Із трьох санаторіїв курорту 
(«Ювілейний», «Слов’янський» 
і «донбас») функціонує тільки 
«Слов’янський», розрахований 
на 306 місць. На курорті лікують-
ся люди з порушеннями опорно-
рухового апарату. Створено усі 
умови, щоб вони почувалися  ком-
фортно: пандуси, під’їзди, ширина 
дверей розрахована для проїзду 
на візках, є спеціальні ліфти й на-
віть пляж обладнано необхідним 
інвентарем. Вартість проживання 
за добу з людини — 740 гривень.

Єдиний у країні
Цілющі властивості води, ба-

гатої радоном та мікроелемента-
ми,  торф’яні грязі Хмільника відо-
мі ще з 1930-х років. У місто при-
їжджають люди, щоб оздорови-
тися, вилікувати багато захворю-
вань. Хмільник — єдиний в Украї-
ні радоновий курорт, який назива-
ють профілактикою виснаження. 

У міста вісім оздоровчих закла-
дів та санаторій «Хмільник». Вар-
тість проживання — від 745 гри-
вень, можна орендувати котедж 
від 1300 гривень за добу.

Еталонні грязі
Перша оздоровниця  в сели-

щі Куяльнику неподалік Одеси 

з’явилася у 1833 році. Після того 
як дивізійний лікар Ераст Андрі-
ївський вивчив лікувальні влас-
тивості лиманської грязі, він за-
пропонував побудувати лікарню 
для проведення грязьових проце-
дур, ропних і пісочних ванн. Неза-
баром заклад став настільки по-
пулярним, що у 1873-му до нього 
проклали залізницю від одесько-
го вокзалу. 

Колись цей курорт процвітав як 
один з найкращих в Україні. А все 
завдяки цілющим грязям та ро-
пі Куяльницького лиману. Тепер 
санаторій «Куяльник» переживає 
не найкращі часи. Але навіть по-
при це люди їдуть у селище. Чо-
му? Секрет простий: заради ліку-
вання, яке їм допомагає. Вартість 
проживання у санаторії «Куяль-
ник» від 550 до  1300 гривень. За-
клад приймає відвідувачів до 25 
грудня. 

дослідження підтвердили, що 
лікувальна ропа і грязі Куяльни-
ка еталонні. Вони містять комп-
лекс біологічно активних речо-
вин, мікро- і макроелементів, 
які сприяють призупиненню за-
пальних процесів, стимулюють 
захисні сили організму, віднов-
люють функції пошкоджених 
органів. Такі мікроорганізми жи-
вуть тільки в двох місцях на пла-
неті: Мертвому морі й лимані Ку-
яльник.

Українські  
Карлові Вари

Один з найстаріших бальнео-
логічних курортів України — Мор-
шин. Унікальні джерела, в яких 
підвищений вміст сульфатно-маг-
нієвих солей, ефективно віднов-
люють пошкоджені клітини печін-
ки. Ці води лікують захворювання 
кишківника, підшлункової залози, 
шлунка і цукровий діабет. 

У Моршин їдуть лікуватися з 
1878 року, і рік у рік кількість від-
почивальників зростає, адже на 
курорті працює висококваліфіко-
ваний медичний персонал. У Мор-
шині лікують не лише вода, грязі, 
а й повітря, бо санаторії розташо-
вано у лісопарковій зоні. У сана-
торії проводять і реабілітацію. Пу-
тівка у санітарно-курортний комп-
лекс «Моршинкурорт» коштує від 
700 гривень на добу з особи.

Обов’язково проконсультуйте-
ся з лікарем перед тим, як прийня-
ти рішення оздоровитися на од-
ному з курортів України.  Адже у 
кожного з них є протипоказання. 
Оздоровлення на курортах мож-
на поєднати з насиченим відпо-
чинком, оскільки екскурсійні й ту-
ристичні бюро, які співпрацюють 
із курортами, можуть запропону-
вати чимало розваг та екскурсій 
на будь-який смак. 

Україна оздоровча:  
який курорт обрати 
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У Харкові створять 
музей підземель

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Є ІДЕЯ! Харків має таємничу і сповнену недосліджених загадок іс-
торію підземель, яка приваблює не лише фахівців, а й організованих 
громадських ентузіастів і дигерів-одинаків. Члени Харківського фон-
ду сприяння історико-культурним дослідженням «діти підземелля» ось 
уже не одне десятиліття вивчають штучні споруди під сучасними забу-
довами та комунікаціями мегаполіса і  вже обстежили вісім об’єктів в 
історичному центрі міста. Як розповів один з керівників фонду Ігор де-
нисенко, найбільший інтерес викликають підземелля купецького дво-
ру на вулиці Квітки-Основ’яненка, споруджені наприкінці ХVІІІ століт-
тя. Це, за його словами, майже 
250 квадратних метрів підваль-
них приміщень і 90 метрів підзем-
них галерей, що заховані на чо-
тириметрову глибину під поверх-
нею землі. Ці підземні переходи 
доволі просторі, щоб, скажімо, на 
тачці можна було перевозити ви-
но та інший крам. Більш ніж дво-
метрова ширина й висота цілком 
давали змогу це робити. Підзе-
мелля пережили другу світову 
війну, прихищаючи у пристосо-
ваних під бомбосховища колиш-
ніх купецьких складах харків’ян 
під час бомбардувань і гармат-
них обстрілів. І нині, хоч надзем-
на частина там дощенту зруйно-
вана, ентузіасти-дослідники пра-
цюють у підвалах, прилеглих до 
Свято-Успенського собору. 

Із підземелля, як розповів Ігор денисенко, за весь час відновлення ви-
везли 22 самоскиди землі й будівельного сміття. Серед знахідок під час 
розкопок виявили різні старовинні речі та предмети і зброю часів 1940-х 
років. А недавно до ентузіастів приєдналися волонтери та всі охочі. Ли-
ше впродовж шестигодинного суботника їм з допомогою техніки, яку 
надала Харківська міськрада, вдалося вивезти з підземелля пів тисячі 
мішків із землею та сміттям. Такі заходи харків’яни мають намір прово-
дити й надалі. Як пояснив Ігор денисенко, вивчення підземель міста — 
це не лише поринання в історію, а й убезпечення його нинішньої інфра-
структури від руйнувань. А ще, за його словами, є доволі сміливий неор-
динарний задум створити музей підземель Харкова. І для цього якнай-
краще підходять катакомби купецького двору. 

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +1 +6 Черкаська -1 -6 0 +5

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

Укргiдрометцентр

Ліси на Донеччині під охороною 
ще й ветеранів АТО

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ОПЕРАЦІЯ. У чорних лісору-
бів, які досі відносно вільно почу-
вались у лісах Лиманщини на пів-
ночі донеччини, схоже, попереду 
чорні дні. Адже захищати дерева 
від незаконного вирубування бе-
руться активісти громадської ор-

ганізації «УБд». Разом з поліці-
єю та працівниками Лиманського 
лісового господарства ветерани 
АТО патрулюватимуть ліси. 

Ця ініціатива стала можливою 
після того, як гО «УБд» виграла 
грантовий конкурс від Програми 
розвитку ООН на реалізацію сво-
го проєкту. «Лиманщина  — це ле-
гені донбасу, але тут постійно не-

законно вирубують ліси. Поліція 
затримує злочинців, але це відбу-
вається не так активно й ефектив-
но, як хотілося б. Тому ми актив-
но допомагатимемо правоохорон-
цям», — розповідає про наміри го-
лова громадської організації вете-
ранів війни Антон Воронов. 

На кошти, надані для реалізації 
проєкту, мають закупити форму 

для учасників патрулювання і ква-
дрокоптер, щоб спостерігати за 
шляхами пересування зловмис-
ників. Охоронці лісу вестимуть ін-
формаційну кампанію, під час якої 
організують круглі столи та кон-
ференції, розповідаючи про не-
обхідність охорони лісів, виготов-
лятимуть і розповсюджуватимуть 
листівки відповідного змісту.  

За весь час 
відновлення  
з підвалів вивезли  
22 самоскиди землі 
й будівельного 
сміття. Серед 
знахідок під час 
розкопок виявили 
різні старовинні речі 
та предмети і зброю 
часів 1940-х років.
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