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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми вже маємо офіційну 

статистику щодо 
підключення до інтернету 

українських шкіл.  
На черзі — дитсадки, 

бібліотеки, лікарні, 
ЦНАПи, музеї,  

інші об’єкти».

ООН укотре стала  
на наш бік

ПІДТРИМКА. Резолюцію Генасамблеї ООН «Проблема мі-
літаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастопо-
ля (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів» під-
тримали 63 країни. Проти були 19, зокрема Вірменія, Білорусь, 
Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргиз-
стан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, 
Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве. Утрималися 66 
країн, повідомляє Укрінформ.

Документ закликає РФ утриматися від розширення своєї 
юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму й міс-
тить занепокоєння щодо використання захоплених українських 
оборонних підприємств. Ідеться й про незаконність зведення 
кримського мосту, призиву кримчан до російського війська, пе-
решкоджання судноплавству в акваторії Чорного та Азовсько-
го морів, активну мілітаризацію півострова тощо.

Резолюція закликає всіх держав — членів ООН співпрацюва-
ти з організацією «для якнайшвидшого припинення російської 
окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо 
Криму, які не відповідають цій меті».

100,1%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін  (індекс інфляції)  
у листопаді 2019 року щодо жовтня

НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ. На переговорах у Парижі Київ 
і Москва зробили перший обережний крок до мирного 
врегулювання на Донбасі

Без дипломатичних 
проривів і ситуативних 
відступів 

Прем’єр-міністр про можливість отримувати якісні 
послуги й поглиблювати зв’язок із державою 

5 6 
ПЕРСПЕКТИВА

Про те, як працює після переміщення 
до Харкова Господарський  суд 
Луганської області,  «Урядовому 
кур’єру» розповіла суддя-спікерка 
Олена Фонова

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

Вітчизняному літакобудуванню 
конче потрібні нова  
програма розвитку авіаційної 
промисловості й система 
державних преференцій
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До держави звертайся державною!
ПРИЗНАЧЕННЯ. Мовний омбудсмен захищатиме українську мову від усіляких ворожих посягань

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Беззаперечна істина: без мо-
ви немає держави. Тож за-

хищати рідну мову на своїй зем-
лі — справа честі. Ще 25 квітня 
Верховна Рада ухвалила Закон 
«Про забезпечення функціону-

вання української мови як дер-
жавної». А 27 листопада 2019 ро-
ку Кабінет Міністрів затвердив 
кандидатуру Тетяни Монахової 
на посаду уповноваженого із за-
хисту державної мови.

Серед її обов’язків, відповідно 
до закону, — внесення до Кабмі-
ну пропозицій щодо забезпечен-

ня ефективної реалізації держав-
ної політики, спрямованої на за-
хист державної мови, її всебіч-
ний розвиток і функціонування 
у всіх сферах суспільного життя, 
сприяння задоволенню мовних 
потреб українців, які прожива-
ють за межами України. А також, 
з-поміж іншого, забезпечувати 

моніторинг виконання законодав-
ства про державну мову, розгля-
дати скарги фізичних і юридич-
них осіб на дії чи бездіяльність ор-
ганів влади, установ, організацій 
і фізичних осіб щодо дотримання 
вимог законодавства про держав-
ну мову. Крім того, уповноваже-
ний має спрямовувати до Комісії 

з питань вищого корпусу держав-
ної служби, міністерств та інших 
центральних і місцевих органів 
влади подання про службові роз-
слідування, а також притягнення 
до дисциплінарної відповідаль-
ності посадових осіб, вин-
них у порушенні законодав-
ства про державну мову.

Президент Володимир Зеленський гідно склав непростий міжнародний іспит
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Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області викликає в судове за-
сідання, призначене на 19 грудня 2019 року на 12-30 год. Кушніра Євгена Олександро-
вича, 08.04.1989 року народження, який обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце про-
живання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Українського фрон-
ту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні Олександрійського міськрайонно-
го суду за адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30.

Cуддя Орловський В. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про скасування довіреності

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО-РЕСУРС», код ЄДРПОУ 41801199, повідо-
мляє про скасування Довіреності від 29 березня 2019 року, яка була видана Заступнику директора 
ТОВ «ЕЛЕКТРО-РЕСУРС» Осадьку Олексію Олександровичу у зв’язку з його звільненням.

У відповідності до статей 248-249 Цивільного кодексу України Довіреність від 29 березня 2019 
року вважається скасованою з 29 листопада 2019 року.

Всі дії, вчинені за вищезазначеною довіреністю після 29 листопада 2019 року, 
вважаються недійсними.

Втрачений довірителем примірник 

Договору про уступку майнових прав  

№ 77839 від  28.09.2017, укладеного 

між АТ АКБ «Аркада» та Комоловою І. 

В., вважати недійсним.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ТРАДАЛЛ СА», код ЄДРПОУ 26599715, заре-
єстроване Міністерством економіки України 28 листопада 2005 року, 
реєстраційний № ПІ-3605, місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, 
вул. Старонаводницька, 13, секція Г, кв. 126, тел. +380979917484, пові-
домляє про припинення згідно з Рішенням Ради Директорів ТРАДАЛЛ 
СА № б/н від 09 грудня 2019 року.

Майнові претензії кредиторів приймаються протягом 2-х місяців з 
моменту публікації цього повідомлення за місцезнаходженням пред-
ставництва.

Повідомлено про підозру Тараненку Артему Миколайовичу, 
07.05.1984 року народження  ст. слідчим Хортицького ВП ДВП ГУНП 
в Запорізькій області Чижовою К. Ю. по кримінальному провадженню 
№12018080070002376 від 18 грудня 2018 за ч. 5 ст. 185 КК України, а 
саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Тараненко А. М. не-
обхідно прибути для проведення слідчих дій до СВ Хортицького ВП на 
11 годину 00 хвилин 16.12.2019 року (каб. № 20 Хортицького ВП (м. За-
поріжжя, вул. Лахтинська, 10, тел.: 0507595518).

У зв’язку із втратою посвідчення 
адвоката Овдієнка Віктора 

Юрійовича № 7603/10 
від 14 березня 2019 року, 

серії АІ-599032, яке видане 
Радою адвокатів Київської 

області на підставі рішення № 68 
від 14 березня 2019 року, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на прогулянкове судно 

2006 року побудови, регістровий 
номер 3-404914, реєстраційний 
номер ОДА-0732-К, Buster M, 
зареєстрований у Судновій 
книзі України під записом 

№ 87125 від 31 січня 2007 року, 
вважати недійсним.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
06.12.2019                                                                                                      № 2633
                                                               Київ

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 26 листопада 2019 року № 2485

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Наці-
ональну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 ро-
ку № 2485 «Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил рин-
ку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» цифри «2019» замінити 
цифрами «2020».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування 
в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП В. Тарасюк

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 грудня 2019 р. № 996 
Київ

Про затвердження Порядку відбору 
незалежного суб’єкта аудиторської 

діяльності для проведення  
аудиту річної фінансової звітності Органу  

суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого частини чотирнадцятої статті 15 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності 
для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за 
аудиторською діяльністю, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 996

ПОРЯДОК 
відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності 

для проведення аудиту річної фінансової звітності 
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору незалеж-
ного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової 
звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі — Ор-
ган нагляду).

2. У конкурсі з відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для про-
ведення аудиту річної фінансової звітності Органу нагляду (далі — конкурс) мо-
жуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, 
установленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспіль-
ний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів ау-
диторської діяльності, щодо яких Інспекцією із забезпечення якості Органу нагля-
ду (далі — Інспекція) не проводилась перевірка з контролю якості аудиторських 
послуг у звітному році та не планується перевірка у році, наступному за звітним, а 
також щодо яких не порушено дисциплінарної справи.

3. Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають до Інспекції 
конкурсні пропозиції, які містять: 

1) інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності, що включає відомості 
про:

найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту 
та аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту річної фі-
нансової звітності Органу нагляду;

контроль якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності;
кількість аудиторів суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють за осно-

вним місцем роботи, та загальну чисельність штатних кваліфікованих працівни-
ків, які залучаються до виконання завдань;

2) документи, які підтверджують, що сума винагороди, отримана суб’єктом 
аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з під-
приємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищу-
вала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

3) документи, які підтверджують відсутність (або наявність) у суб’єкта ауди-
торської діяльності, її керівника та/або аудиторів, які працюють у суб’єкта ауди-
торської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких 
стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регу-
лює/регулював аудиторську діяльність;

4) комерційну пропозицію щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінан-
сової звітності Органу нагляду, яка включає орієнтовний строк виконання завдан-
ня з обов’язкового аудиту фінансової звітності та розрахунок вартості послуг, ви-
значений завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

4. Критеріями відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності є:
1) наявність у суб’єкта аудиторської діяльності досвіду з проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, які складають фінансо-
ву звітність за  міжнародними стандартами фінансової звітності;

2) наявність у аудиторів суб’єкта аудиторської діяльності чинних сертифікатів 
(дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з 
міжнародних стандартів фінансової звітності;

3) добра репутація суб’єкта аудиторської діяльності;
4) відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності існуючого та/або потенційного 

конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності;

5) розмір винагороди за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
5. Конкурс проводиться Інспекцією, яка оцінює конкурсні пропозиції, подані 

суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими цим Порядком критеріями 
відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності та складає за результата-
ми конкурсу звіт про висновки процедури відбору. На підставі зазначеного звіту 
Інспекція подає Раді нагляду за аудиторською діяльністю Органу нагляду обґрун-
товані рекомендації щодо призначення незалежного суб’єкта аудиторської діяль-
ності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу нагляду, які пови-
нні включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору незалежного суб’єкта ау-
диторської діяльності.

6. Незалежний суб’єкт аудиторської діяльності для проведення аудиту річної 
фінансової звітності Органу нагляду призначається Радою нагляду за аудитор-
ською діяльністю Органу нагляду.

7. Вартість послуг з аудиту річної фінансової звітності Органу нагляду встанов-
люється за результатами конкурсних пропозицій переможця конкурсу в межах 
обсягів витрат, передбачених кошторисом Органу нагляду на такі цілі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 грудня 2019 р. № 999 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 1999 р. № 1601
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1601 

«Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран вій-
ськової служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1807; 2003 р.,  
№ 37, ст. 1981; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200; 2017 р., № 13, ст. 368) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 999

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 1999 р. № 1601
1. У постанові:
1) у вступній частині слова «Закону України «Про статус ветеранів військової 

служби та їх соціальний захист» замінити словами «Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Націо-
нальної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Установити, що виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків «Ве-

теран військової служби» здійснюється на замовлення Міністерства оборони, 
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби 
транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національної гвар-
дії, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та 
Управління державної охорони за рахунок і в межах видатків, передбачених для 
них у державному бюджеті.»;

3) пункт 3 виключити.
2. У Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран військо-

вої служби», затвердженому зазначеною постановою:
1) у пунктах 1 і 2 слова «Закон України «Про статус ветеранів військової служ-

би та їх соціальний захист» у всіх відмінках замінити словами «Закон України 
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ве-
теранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» у відпо-
відному відмінку;

2) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Підставою для видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Ветеран 

військової служби» є:
наказ про звільнення з військової служби в запас або у відставку — для осіб, 

зазначених у пункті 1 статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і дея-
ких інших осіб та їх соціальний захист»;

наказ про звільнення з військової служби в запас або у відставку та довідка до 
акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інвалід-
ності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захво-
рювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у вій-
ськовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській облас-
тях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених за-
ходів, чи при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, 
боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — для осіб, 
зазначених у пункті 2 статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і дея-
ких інших осіб та їх соціальний захист»;

наказ про звільнення з військової служби в запас або у відставку та довідка 
до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інва-
лідності I чи II групи, яка настала внаслідок захворювання, одержаного в період 
проходження військової служби, — для осіб, зазначених у пункті 3 статті 5 Зако-
ну України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

посвідчення про нагородження медаллю «Ветеран Збройних Сил СРСР» за за-
конодавством колишнього Союзу РСР — для осіб, зазначених у пункті 4 статті 5 
Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів вну-
трішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціаль-
ний захист»;

наказ про звільнення з військової служби в запас або у відставку — для осіб, 
зазначених у пункті 5 статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і дея-
ких інших осіб та їх соціальний захист».

4. Посвідчення та нагрудний знак «Ветеран військової служби» вручаються ве-
теранові військової служби або за його дорученням рідним чи іншим особам вій-
ськовими комісаріатами за місцем реєстрації ветерана та уповноваженими струк-
турними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держ-
спецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управ-
ління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку за місцем проходження 
військової служби, за що одержувач посвідчення та нагрудного знака розписуєть-
ся у відповідному обліковому документі.»;

3) третє речення пункту 5 після слів «завіряються підписом керівника органу, 
що видав посвідчення» доповнити словами «, або уповноваженою ним особою».

3. В описі нагрудного знака «Ветеран військової служби», затвердженому за-
значеною постановою:

1) в абзаці шостому пункту 1 слова «Внутрішні війська Міністерства внутрішніх 
справ України,» та «Війська Цивільної оборони України,» виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з’єднується з прямокутною 

колодкою, виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покрита емаллю таких 
кольорів:

малинового — для Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвар-
дії та Управління державної охорони;

синього — для СБУ;
зеленого — для Держприкордонслужби;
волошкового — для Служби зовнішньої розвідки;

білого — для Держспецзв’язку.
Довжина колодки — 33 міліметри, ширина — 15 міліметрів.
Нагрудний знак прикріплюється до одягу за допомогою шпильки, закріпленої 

горизонтально на зворотному боці колодки.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 грудня 2019 р. № 989 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 7 вересня 1998 р. № 1388  
і від 25 березня 2016 р. № 260

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про 

затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ав-
томобілів,  автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомо-
білів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколя-
сок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (Офіційний вісник 
України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2012 р., № 13, ст. 467, № 91,  
ст. 3674; 2016 р., № 56, ст. 1941; 2019 р., № 2, ст. 36) і від 25 березня 2016 р. 
№ 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засо-
би, їх власників та  незалежних користувачів» (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1118; 2018 р., № 98, ст. 3229) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 4 грудня 2019 р. № 989

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 25 березня 2016 р. № 260
1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобі-

лів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, ін-
ших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388: 

1) в абзаці двадцятому пункту 8 слова «, засвідчена електронним цифровим 
підписом відповідальної посадової особи органу доходів і зборів,» замінити сло-
вами «з накладеним кваліфікованим електронним підписом відповідальної поса-
дової особи органу доходів і зборів»;

2) в абзаці четвертому пункту 28 слова «, засвідченою електронним цифровим 
підписом відповідальної посадової особи органу доходів і зборів,» замінити сло-
вами «з накладеним кваліфікованим електронним підписом відповідальної поса-
дової особи органу доходів і зборів».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 260: 
1) в абзаці четвертому пункту 2 Порядку доступу посадових осіб органів дер-

жавної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єди-
ного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих тран-
спортних засобів, їх власників та належних користувачів, затвердженого зазначе-
ною постановою, слова «з використанням електронного цифрового підпису» за-
мінити словами «з накладенням кваліфікованого електронного підпису»;

2) абзац перший пункту 20 Порядку надання фізичним та юридичним особам 
інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареє-
строваних транспортних засобів, належних користувачів, затвердженого зазначе-
ною постановою, викласти в такій редакції:

«20. Витяг з Реєстру в електронній формі надається за запитом юридичних та 
фізичних осіб через офіційний веб-сайт МВС за умови ідентифікації таких осіб з 
використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативно-
го способу ідентифікації особи за умови дотримання вимог законодавства у сфе-
рах електронних довірчих послуг, електронної ідентифікації особи та захисту ін-
формації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту документа державного планування  
та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану та плану зонування села 

Чмирівка Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.
Проект «Генерального плану та плану зонування села Чмирівка Чмирівської сільської ради Старобільського ра-

йону Луганської області» розроблявся з метою визначення планувальної організації і функціонального призначен-
ня, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої части-
ни території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Генеральний план села Чмирівка розробляється з метою визначення територіального розвитку на розрахунко-
вий період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних 
ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселен-
ня, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Чмирівська сільська рада Старобільського району Луганської області за адресою: 92740, Луганська область, 

Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52а, електронна адреса: 04337587@mail.gov.ua,  
тел. (06461) 2-49-36.

3. Процедура громадського обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення процедури:
дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової ін-

формації):
28.08.2019 р. — в газеті «ТЕЛЕГАЗЕТА»;
15.11.2019 р. — в газеті «Урядовий кур’єр».
Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО 

на офіційному веб-сайті Чмирівської сільської ради. 
Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
27.11.2019 р. — в газеті «ТЕЛЕГАЗЕТА»;
11.12.2019 р. — в газеті «Урядовий кур’єр».
б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій):
Надання письмових зауважень та пропозицій до Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської 

області за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52а, 
електронна адреса: 04337587@mail.gov.ua, тел. (06461) 2-49-36.

в) дата, час і місце проведення громадських слухань (у разі проведення)
громадські слухання заплановано на 24.12.2019 р. в приміщенні Чмирівської сільської ради (початок о 14.00) за 

адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52а. 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом докумен-

та державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Чмирівська сільська рада 
Старобільського району Луганської області за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирів-
ка, вул. Повітрянофлотська, 52а, електронна адреса: 04337587@mail.gov.ua, тел. (06461) 2-49-36. 

Контактна особа — Голова сільської ради Войтенко Сергій Онисимович.
ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Чмирівська сільська рада Старобільського району Луган-

ської області за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 
52а, електронна адреса: 04337587@mail.gov.ua, тел. (06461) 2-49-36, строки подання зауважень та пропозицій: з 
20.11.2019 року протягом 30 днів включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосу-
ється документа державного планування: 

офіційні веб-сайти Міністерства екології та природних ресурсів України (mern.gov.ua), Департамент екології та 
природних ресурсів Луганської ОДА (http://www.eco-lugansk.gov.ua/).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 20.11.2019 року на офіційному сайті Чмирівської 
сільської ради. Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення пові-
домлення. 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

Голова Чмирівської сільської ради С. О. Войтенко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачених Малову Катерину Валеріїв-
ну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фак-
тичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни-
ків, 11, кв. 21), та Павленко Катерину Олександрівну, 
17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання:  
м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного про-
живання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 
47), у судове засідання для здійснення спеціального 
судового провадження у кримінальному проваджен-
ні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (справа  
№ 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та 
Павленко К. О. у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 20.01.2020 року об 11-00 годині в залі 
судового засідання за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винувачених Малової К. В. та Павленко К. О. кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за їх відсут-
ності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко 
П. Л. судді: Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Повідомлення про прийняття відповідним 
органом управління фінансової установи 

рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з Реєстру

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СТАРТ ФІНАНС» , код ЄДРПОУ 41159005, пові-
домляє:

Рішенням №02/12/19 від 02 грудня 2019 року учас-
ника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «СТАРТ ФІНАНС» (Код ЄДРПОУ 41159005) 
прийнято рішення про звернення Товариства з обме-
женою відповідальністю «СТАРТ ФІНАНС» до Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг із заявою про ви-
ключення інформації про фінансову установу з Дер-
жавного реєстру фінансових установ у зв’язку з при-
йняттям у встановленому законодавством порядку 
Національною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг, Розпо-
рядження №2197 від 31.10.2019 р., рішення про ану-
лювання ліцензій Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «СТАРТ ФІНАНС», Код ЄДРПОУ 41159005 
— ліцензіата, та у зв’язку з тим, що після такого ану-
лювання у Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «СТАРТ ФІНАНС», Код ЄДРПОУ 41159005 відсут-
ні чинні ліцензії на право надання фінансових послуг.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне 

провадження № 426/3502/18 стосовно Чернова Андрія Петровича, 12.11.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КK України. Обвинувачений Чернов А. П. мешкає за адресою: Луганська область, смт 
Ювілейне, вул. Карла Маркса, буд. 4, кв. 207.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Чернова Андрія Пе-
тровича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2019 року о 09-30 год. в залі Сватівського районного суду 
Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Скрипник С. М., Попової О. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підготовче судове засідання як обвинува-
чену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, зареєстровану: вул. Шевченка, б. 4, кв. 118,  м. Луганськ,  по кримі-
нальній справі  №409/1354/18  за обвинуваченням за ч. 3 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110  КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 27.12.2019 року о 13 годині 00 хвилин у залі Білокуракинсько-
го районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Айрапетяна Ге-

гама Аветіковича, 04.06.1970 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Барбюса, буд. 18-А, кв. 10, за мате-
ріалами кримінального провадження № 425/3784/19, 1-кп/425/449/19, на підставі обвинувального акта відносно Айрапетяна Г. А. за ч. 
2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Айрапетяну Г. А. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 24 грудня 2019 року о 
09 годині 30 хвилин в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Синянська Я. М.

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

01 листопада 2019 року          м. Сєвєродонецьк                                      № 321/В

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
06 листопада 2019 р. за № 113/2023   

Про затвердження розміру плати  
за надання платних послуг міськими, 

районними, міськрайонними відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 
юстиції у Луганській області, відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації  Головного 

територіального управління юстиції  
у Луганській області

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реє-
страцію актів цивільного стану» (із змінами), переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 
(із змінами), пункту 6 наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 
року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділа-
ми державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675 (із змінами), з ме-
тою забезпечення належної організації надання платних послуг міськими, ра-
йонними, міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного ста-
ну Головного територіального управління юстиції у Луганській області, відді-
лом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління юстиції у Луганській області та необ-
хідністю затвердження економічного обґрунтованого  розміру плати за надан-
ня таких послуг,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розмір плати за надання платних послуг міськими, районни-

ми, міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції у Луганській області, відділом дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Го-
ловного територіального управління юстиції у Луганській області (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного територіального 
управління юстиції у Луганській області від 13 травня 2017 року № 231/В «Про 
затвердження розміру плати за надання платних послуг міськими, районними, 
міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану, відді-

лом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління юстиції у Луганській області», зареє-
стрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській облас-
ті 08 червня 2017 року за № 75/1675.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника го-

ловного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – 
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управ-
ління юстиції у Луганській області Журбу Еліну. 

Начальник Тетяна ФІЛАТОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Головного територіального управління юстиції  
у Луганській області 01 листопада 2019 року № 321/В  

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області  

06 листопада 2019 р. за № 113/2023

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
06 листопада 2019 р. за № 113/2023

Розмір плати за надання платних послуг міськими, районними, 
міськрайонними відділами державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції 
у Луганській області, відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Луганській області

№ з/п Назва послуги Одиниця 
виміру

Роз-
мір пла-

ти, (грн) з 
ПДВ

1 2 3 4

1 Пошук актового запису цивільного стану без 
повідомлення заявником даних про рік держав-
ної реєстрації акта цивільного стану

1 послуга 124,10

2 Видача запрошення із зазначенням  дати дер-
жавної  реєстрації шлюбу

1 послуга 37,20

3 Надання  правової допомоги, що включає скла-
дення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питан-
ня щодо  повторної видачі  свідоцтв та інших 
документів про державну  реєстрацію актів ци-
вільного стану відділами державної реєстра-
ції актів цивільного стану не за місцем звернен-
ня заявника

1 послуга 81,90

4 Надання  правової допомоги, що включає скла-
дання заяв (анкет, прохань), у вирішенні питан-
ня щодо  повторної видачі  свідоцтв та інших 
документів про державну  реєстрацію актів ци-
вільного стану компетентними органами іно-
земних держав 

1 послуга 161,30

5 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації шлюбу (зокрема, 
обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з ви-
користанням різноманітних елементів урочис-
тості  у відділі державної реєстрації актів ци-
вільного стану

1 обряд 546,10

6 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації шлюбу (зокрема, 
обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з ви-
користанням різноманітних елементів урочис-
тості у відділі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану (скорочений обряд)

1 обряд 359,90

7 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації шлюбу  (зокрема, 
обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з ви-
користанням різноманітних елементів урочис-
тості  у вихідні та святкові дні

1 обряд 1031,80

 8 Організація та проведення індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації шлюбу (зокрема, 
обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з ви-
користанням різноманітних елементів урочис-
тості за межами відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану

1 обряд 1539,00

9 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації народження з ви-
користанням різноманітних елементів урочис-
тості у відділі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану

1 обряд 86,90

10 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації народження з вико-
ристанням різноманітних елементів урочистос-
ті у відділі державної реєстрації актів цивільно-
го стану (скорочений обряд)

1 обряд 44,70

11 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації народження з вико-
ристанням різноманітних елементів урочистості 
у вихідні та святкові дні 

1 обряд 164,10

12 Організація та проведення  індивідуальних  об-
рядів державної  реєстрації народження з вико-
ристанням різноманітних елементів урочистос-
ті  за межами  відділу державної  реєстрації ак-
тів цивільного стану

1 обряд 124,10

13 Складання за проханням фізичних осіб  заяв 
про державну  реєстрацію актів цивільного ста-
ну, про  повторну видачу  свідоцтв про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану та витя-
гів з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян, про внесення змін до актових запи-
сів цивільного стану, поновлення та анулювання 
актових записів цивільного стану

1 послуга 74,50

14 Доставка та вручення виключно повторно вида-
них  свідоцтв та інших  документів про держав-
ну  реєстрацію актів цивільного стану фізичній 
особі за місцем ії проживання (перебування)

1 послуга 186,20

15 Надання консультації з питань застосування сі-
мейного та цивільного законодавства

1 консуль-
тація

54,60

16 Надання консультації з питань витребування до-
кументів про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану

1 консуль-
тація

49,60

Заступник начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації — начальник Управління  

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції  
у Луганській області Еліна ЖУРБА
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мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ГРУДНЯ

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 0 +5 Полтавська +2 -3 0 +5
Сумська +2 -3 0 +5 Дніпропетровська +2 -3 0 +5
Закарпатська -2 +3 +1 +6 Одеська 0 +5 +3 +8
Рівненська +2 -3 0 +5 Миколаївська -2 +3 +1 +6
Львівська +2 -3 +1 +6 Херсонська -2 +3 +1 +6
Івано-Франківська +2 -3 +1 +6 Запорізька +2 -3 0 +5
Волинська +2 -3 0 +5 Харківська +2 -3 0 +5
Хмельницька +2 -3 0 +5 Донецька +2 -3 0 +5
Чернівецька +2 -3 0 +5 Луганська +2 -3 0 +5
Тернопільська +2 -3 0 +5 Крим 0 +5 +3 +8
Вінницька +2 -3 0 +5 Київ -1 +1  +3 +5
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Обійми замість 
насильства

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

УРБАНІСТИКА. На дев’ятиповерховому, віддаленому від цен-
тру Миколаєва будинку митець зробив мурал. Він намалював жін-
ку, яка сама себе обіймає. Таким чином художник стверджує, що 
слід себе поважати й любити, не допускати насильства і неповаги.

Мурали, тобто стінопис, давно відомі українству. Пам’яток цьо-
му виду мистецтва збереглося чимало ще з часів до нашої ери. 
Нині вони набули нового сенсу. Мурали прикрашають буденність, 
надихають, покращують настрій. Перші з них з’явилися в столиці, 
згодом стали виникати в обласних центрах.

У Миколаєві мурал у вигляді жінки, що сама себе обіймає, на-
малював київський художник Олександр Корбан. Над ним митець 
працював дев’ять днів, намагався вкласти душу у свій твір. Він за-
певняє, що це малюнок про жінок, які потребують допомоги, які 
опинилися в стані, коли слід перебороти насильство. За даними 
центру соціальних служб, з початку року в Миколаєві кожна третя 
жінка зазнавала насилля.

У Вінниці виставили давні народні ікони
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

РАРИТЕТИ. У Вінницькому об-
ласному художньому музеї  пів-
тора місяця всі охочі мають наго-
ду побачити 120 подільських ікон 
із приватної колекції народного ху-
дожника і мецената Володимира 
Козюка. Виставка «Духовні скар-
би Поділля. Історія врятування»  
містить менше половини ікон, які 
він зібрав. Річ у тім, що решта пе-
ребуває на реставрації або потре-
бує її. Частину цих творів демон-
стрували у виставкових залах На-
ціонального заповідника «Софії 

Київської», Києво-Печерської лав-
ри, Музеї українського мистецтва 
в Нью-Йорку, Національному му-
зеї народного декоративно-при-
кладного мистецтва.

Збирати ікони Володимир Ко-
зюк почав у дитинстві. Першу знай-
шов у старій залишеній хаті. Потім 
приносили літні люди або ж запові-
дали йому після смерті. Ці пам’ятки 
з минулого він реставрує власним 
коштом. Найстаріші ікони  в йо-
го колекції датовано серединою 
ХІХ століття, і написали їх народні 
умільці. Ікони малювали на полот-
ні, яке потім натягували на раму. 
Будучи до двох метрів завширш-

ки, ікону ділили на сегменти, кожен 
з яких мав свій сюжет із відтворен-
ням різних святих. «Церква не ви-
знавала такі ікони, називала їх не-
канонічними. На них зображено 
квіти та іншу символіку, яку не ви-
користовувала церква, але це по-
добалося селянам. Противниками 
народних ікон були й фабрики-мо-
нополії, які виготовляли їх. У різний 
спосіб вони боролися з такими тво-
рами, а інколи просто знищували. 
Те, що ці ікони збереглися і дійшли 
до наших днів — феномен», — за-
значив Володимир Козюк.

Свого часу його колекцію По-
дільської народної ікони було ви-

знано Книгою рекордів Украї-
ни як найбільшу в країні. А сам 
меценат встановив національ-
ний рекорд у категорії «благо-
дійність», подарувавши  музе-
ям України 1500 експонатів. Його 
щирі дії щодо збереження куль-
турного надбання заслуговують 
на повагу і наслідування. Вистав-
кою «Духовні скарби. Історія вря-
тування» він не лише хоче при-
вернути увагу до раритетних тво-
рів народного мистецтва, а праг-
не створення у Вінниці музею По-
дільської ікони, в який він готовий 
передати більшість ікон із власної 
приватної колекції.

Гіперболоїдна вежа стала об’єктом 
національного значення 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА. У 
Бахмутському районі на Донеч-
чині гіперболоїдна водонапір-
на башта потрапила до перелі-
ку об’єктів науки і техніки за ка-
тегорією національного значен-
ня. Йдеться про «Башту Шухова» 
— єдиний вцілілий у східній Укра-
їні зразок роботи відомого інже-
нера Володимира Шухова. Цей 
об’єкт розташовано на території 
ЗАТ «Часовоярський вогнетрив-

кий комбінат», керівництву якого 
вже повідомили інформацію про 
статус вежі та режим її викорис-
тання.

Саме інженер Володимир Шу-
хов свого часу ввів в архітектуру 
гіперболоїдну форму конструкцій, 
отримавши відповідний патент у 
1899 році. А найпершу у світі ме-
талеву сіткову вежу у формі гіпер-
болоїда він збудував для дуже 
масштабної і престижної Всеро-
сійської промислової і художньої 
виставки в Нижньому Новгоро-
ді ще 1896 року. Згадана водона-

пірна система «Башта Шухова» 
на території Донеччини з’явилася 
значно пізніше — у 1937 році ми-
нулого століття. І було закономір-
ним бажання зберегти унікальну 
споруду. З таким проханням до 
керівників Бахмутської районної 
державної адміністрації у трав-
ні звернувся депутат Часовояр-
ської міської ради Руслан Мака-
рович. Таке саме прагнення зго-
дом підтримала комісія з обсте-
ження об’єктів культурної спад-
щини, до складу якої ввійшли 
представники міської влади, фа-

хівці управління культури і туриз-
му Донецької ОДА, експерти До-
нецької національної академії бу-
дівництва і архітектури та Доне-
цького обласного краєзнавчого 
музею. Саме завдяки спільним 
зусиллям на початку листопада 
«Башта Шухова» увійшла до пе-
реліку об’єктів культурної спад-
щини національного значення.

 Нині триває підготовка охорон-
ного договору, а керівництво Ча-
совоярської міської ради готує 
рішення про паспортизацію уні-
кальної інженерної споруди. 

Плавальні басейни в райцентрах уже не дивина
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. На Чер-
кащині плавальні басейни вже 
не один рік успішно функціону-
ють у селищі Чорнобай та місті 
Монастирище. Зрозуміло, такі 
споруди потребують постійно-
го догляду та ремонту. Нині їх 
реконструюють за кошти суб-
венції з державного бюджету у 

співфінансуванні з місцевих та 
обласного бюджетів.

Проєктом реконструкції ба-
сейну в Чорнобаї, для якої пла-
нують 10 млн грн, передбаче-
но ремонт конструкцій покрівлі, 
утеплення фасаду та покрівлі, 
впровадження альтернативних 
джерел електроенергії, демон-
таж наявного та монтаж  ново-
го обладнання і трубопроводів 
чаші басейну, оздоблення стін, 

стелі, підлоги та облаштування 
умов для людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 

У розпалі й капітальний ре-
монт плавального басейну в 
Монастирищі. Роботи фінансу-
ють з обласного бюджету,  Мі-
ністерства культури, молоді та 
спорту та субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розви-

тку певних територій. Нині час-
тину будівельних робіт уже за-
вершено. Зокрема в підвально-
му приміщенні та на перщому 
поверсі збудовано шахту ліф-
та, встановлено тепловузол, 
завершено штукатурні роботи 
в роздягальнях, душових та ма-
лому басейні.

Незабаром басейн зможе 
прийняти перших любителів 
плавання. 

Тернопільські 
студенти в пошуках 
пригод

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАПАЛ І ЗАВЗЯТТЯ. Двадцять студентських команд із Тер-
нопільського національного медичного університету ім. Івана 
Горбачевського вирішили позмагатися в пошуках пригод. Три 
роки поспіль масштабне інтелектуально-розважальне змаган-
ня майбутні медики організовували в рідному виші. Цього року 
місцем веселої та запеклої боротьби обрали Тернопільський об-
ласний краєзнавчий музей. 

Понад пів сотні команд спудеїв прагнули взяти участь у тако-
му пізнавальному та наповненому пригодами  заході, але орга-
нізатори обрали з-поміж них лише двадцять. Змагання назвали 
«Студентський квест. Версія 4.0», а темою стала «Стара шко-
ла», ой, sorry, себто — Old school. Чимало цікавих завдань до-
велося учасникам розв’язувати, вирішувати, виконувати, а от-
же демонструвати знання, вміння та хист. Було двадцять стан-
цій і понад три години молодіжного запалу, завзяття й команд-
ної гри.

Яка команда стала найсильнішою, найзаповзятливішою та 
першою? Звісно ж, «Турбо». Хіба можна з такою назвою про-
пустити когось поперед себе? Її наздоганяла «Банда престарі-
лих і безпомічних» й опинилася на другому місці, третіми ста-
ли «Пєльмєшки».
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Отримали чергове завдання: «Що?! Невже?! Отакої!»

Відновлюють позиції, що зображено на малюнку:  
«Розправляємо крила, ой, руки. І… Невже злетимо?»

Художник закликає: «Захисти жінку!»
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