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ЖИТТЄВІ 
ІСТОРІЇ

Тележурналістка  
і морський піхотинець 
знайшли квіти й одне 

одного серед руїн, смертей 
та інших жахіть війни

стор. 6

СУБОТНІ 
ЗУСТРІЧІ

Авторка вишитих книжок 
Олена Медведєва:  

«Хто в душі залишив місце 
дитинству, здатний 

 творити дива»
стор. 7

БУДЬМО  
З ВОДОЮ

«УК» побував у тих, хто  
в будні й свята щохвилини 
готовий докласти всіх сил 

для швидкої ліквідації 
аварійної ситуації

стор. 9

КУЛЬТУРА
За що козакам гріхи 
прощаються.  1 січня 
на екрани виходить 

пригодницький дитячий 
фільм «Пекельна хоругва, 

або Козацьке Різдво»
стор. 10

ВИНАХОДИ- 
2019

Щоб жилося легше  
і зручніше, світові умільці, 

зокрема й українці, 
придумали чимало  

корисних речей
стор. 13

ЗНАЙ  
НАШИХ

16-річна Євгенія Єршова 
зі сходу України вперше 

виступила в ООН 
 із промовою на захист  

прав дітей
стор. 15
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НКРЕКП Повідомляє
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 128,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 1 399,2

2.1.4.1 у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування тис. грн 929,5

2.1.4.2 повірка та ремонт лічильників тис. грн 3,6
2.1.4.3 інші витрати тис. грн 466,1

2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 146,5
3 Коригування тарифної виручки тис. грн -43,9

Довідково:

4 Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього 1000 м3 на рік 2 864,1

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

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

ПОСТАНОВА
24.12.2019                    Київ № 3056

Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу  
для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг», «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу при-
родного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листо-
пада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»: 
1) на період з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно:
тариф на послуги розподілу природного газу — у розмірі 0,75 грн за 1 м3  на місяць (без урахування ПДВ);
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком 1;
2) з 01 липня 2020 року включно:
тариф на послуги розподілу природного газу — у розмірі 0,81 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком 2.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-

гетики та комунальних послуг, від 28 березня 2017 року № 391 «Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного га-
зу для ДП «Кременецьке УПРГ».

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному 
друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП В. Тарасюк
Додаток 1  

до постанови НКРЕКП
24.12.2019 № 3056

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» 

з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно

№ з/п Елементи витрат
  планованої річної тарифної виручки Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ) 0,75
2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 14 116,2

2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 13 795,4
2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 5 228,6

2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні 
витрати, нормовані та питомі втрати, та власні потреби тис. грн 4 555,1

2.1.1.2 вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 673,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 4 925,3
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 964,7
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 2 676,8

2.1.4.1 у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування тис. грн 1 083,6

2.1.4.2 повірка та ремонт лічильників тис. грн 1,7

2.1.4.3 витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників тис. грн 331,5

2.1.4.4 інші витрати тис. грн 1 260,0
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 320,8

Довідково:

3 Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього 1000 м3 на рік 18 909,4

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
Додаток 2 

до постанови НКРЕКП 
24.12.2019 № 3056

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» 

з 01 липня 2020 року

№ з/п Елементи витрат
  планованої річної тарифної виручки Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ) 0,81
2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 15 361,3

2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 16 114,4
2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 5 228,6

2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні 
витрати, нормовані та питомі втрати, та власні потреби тис. грн 4 555,1

2.1.1.2 вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 тис. грн 673,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 6 811,6
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 964,7

2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 3 109,5

2.1.4.1 у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування тис. грн 1 498,5

2.1.4.2 повірка та ремонт лічильників тис. грн 1,7

2.1.4.3 витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників тис. грн 331,5

2.1.4.4 інші витрати тис. грн 1 277,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 378,7
3 Коригування тарифної виручки тис. грн -1 131,8

Довідково:

4 Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього 1000 м3 на рік 18 909,4

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

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

ПОСТАНОВА
24.12.2019                    Київ № 3057

Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-

слуг», «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу при-
родного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листо-
пада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ»: 
1) на період з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно:
тариф на послуги розподілу природного газу — у розмірі 1,99 грн за 1 м3  на місяць (без урахування ПДВ);
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком 1;
2) з 01 липня 2020 року:
тариф на послуги розподілу природного газу — у розмірі 2,73 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком 2.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг, від 28 березня 2017 року № 392 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ТОВ «Спектргаз».
3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному 

друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП В. Тарасюк
Додаток 1 

до постанови НКРЕКП 
24.12.2019 № 3057

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» 

з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно

№ з/п Елементи витрат
  планованої річної тарифної виручки Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ) 1,99
2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 1 722,1

2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 1 683,4
2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 37,9
2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 158,2
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 136,8
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 350,5

2.1.4.1 у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування тис. грн 254,8

2.1.4.2 повірка та ремонт лічильників тис. грн 1,5
2.1.4.3 інші витрати тис. грн 94,2

2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 38,7
Довідково:

3 Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього 1000 м3 на рік 866,1

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха
Додаток 2 

до постанови НКРЕКП 
24.12.2019 № 3057

Структура тарифу на послуги розподілу природного газу  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» 

з 01 липня 2020 року

№ з/п Елементи витрат
  планованої річної тарифної виручки Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ) 2,73
2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 2 362,0

2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 2 118,9
2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 37,9
2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 514,8
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 136,8
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 429,4

2.1.4.1 у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування тис. грн 333,3

2.1.4.2 повірка та ремонт лічильників тис. грн 1,5
2.1.4.3 інші витрати тис. грн 94,6

2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 243,1
2.2.1 у т.ч.: компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 193,5

Довідково:

3 Планована річна замовлена потужність 
розподілу природного газу, усього 1000 м3 на рік 866,1

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Щодо зміни місцезнаходження

З 18.12.2019 р. місцезнаходження Товариства 

з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 

«ВІННЕР БУДІВНИЦТВО» код ЄДРПОУ 24922498 

є наступним: 03115, Україна,  

м. Київ, вулиця Хмельницька, 

будинок 20/21, ЛІТЕРА А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Параскєєву Михайлу Сергійовичу, 07.03.1978 

р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Щорса, буд. 
35, кв. 52, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 30.01.2020 об 11 год. 00 хв. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Космо-
навтів, 18, до слідчого Кузьменка О. В. для відкриття та надання 
доступу до матеріалів провадження та проведення процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22018130000000134 
від 29.03.2018.

Повістка про виклик обвинуваченого 
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає, як 

обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року народження (останнє 
відоме місце проживання: вул. Жовтнева, 77 а, кв.105,7 м. Полтава) по кримінальному 
провадженню №42015170000000069 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України, в судове засідання на 11.00 год. 20 лютого 2020 року, яке відбудеться в при-
міщенні Полтавського апеляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У разі неявки Блажівського П.І. до су-
ду, з моменту опублікування повістки про виклик останній вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без учас-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ваховському Михайлу Анатолійовичу, 07.03.1978 р.н., 

зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, смт Ювілейне, квартал Шахтар-
ський, буд. 2, кв. 54, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.01.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого Кузьменка О. В. для відкриття та 
надання доступу до матеріалів провадження та проведення процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22018130000000133 від 29.03.2018.

Відповідно до наказу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПРОЕКТУВАННЮ, 
БУДІВНИЦТВУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МОНТАЖНИХ РОБОТАХ 

«СПЕЦБУДМОНТАЖ» (надалі — Товариство) № 1-2019/ДОВ 
від 26 грудня 2019 р., Товариство повідомляє про відкликання 
всіх довіреностей, виданих Товариством з 25 березня 1992 р. 

(дата державної реєстрації створення) і до 25 грудня 2019 р. включно.

Миколаївським обласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України, на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/publish/category/87906) 

розміщена вимога про надання інформації 

від 18.11.2019 № 64-02/2043 до ТОВ «Перший оператор мереж» 

(код ЄДРПОУ 42678007).

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

Львівське відділення Антимонопольного комітету України оприлюднює інформацію про прийняті рішення від:
11.04.2019 № 63/18-р/к: ФОП Вах В. Д. (1763211035) (штраф 68 000)
13.06.2019 № 63/36-р/к: ТОВ «Галицька магістраль» (39205319) (штраф 68 000)
20.06.2019 № 63/41-р/к: ТОВ «Енергобудмаш» (38530690) (штраф 68 000)
12.09.2019 № 63/62-р/к: ПП «Захід Інвест Торг» (41543151) (штраф 68 000), ПП «Агропродовольча промислова компанія» 

(47744712) (штраф — 68 000)
26.09.2019 № 63/64-р/к: ТОВ «КомпаКом» (40484701) (штраф 68 000), ФОП Міщенко О. А. (2978900762) (штраф 68 000)
05.11.2019 № 63/75-р/к: ФОП Дрозд В. С. (23148124454) (штраф 476 000) та ФОП Гірник Г. І. (1504208240)
05.11.2019 № 63/79-р/к: ТОВ «Екоенергоактив» (40320363) (штрафи 11 400)  
14.11.2019 № 63/83-р/к: ТОВ «БК Градобуд» (41748455) (штраф 68 000), ТОВ «Багор» (40814673)(штраф 68 000)

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє: Рішен-
ням адміністративної колегії територіального відділення від 30.10.2019 № 58/27-рш оштрафовано ТОВ «Науко-
во-виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» (ід. код 39701685) на 68 000 грн. і ПВП «МІФ» (ід. код 22137478)  
на 37 000 грн. за порушення, передбачене п. 1 ст. 50, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (оголошення 
UA-2017-09-21-001585-а), проведених Пришибською селищною радою Михайлівського району Запорізької області. 

Витяг з рішення розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України  
http://www.amc.gov.ua (субсайті територіального відділення у розділі «Рішення та рекомендації»). 

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

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

 «5 канал» Вітає всіх  
з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Повідомляємо про зміни параметрів мовлення
Формат HD, параметри: 
Супутник: ASTRA 4A
Орбітальна позиція: 5° східної довготи
Ретранслятор: 4.202
Частота на прийом: 11747,0 МГц, вертикальна поляри-
зація (V)
Параметри спільного мультиплексу:
30 МСимв/с, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4, пілот символи ВКЛ.
Ємність Замовника: 5.5 Мбіт/с

Налаштуйте самостійно! Допоможіть сусідам!  
Не забудьте про рідних

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 
№42017010000000085 від 20.06.2017 за підозрою колишнього заступника 
командира роти міліції особливого призначення «Беркут» УМВС України у  
м. Севастополі Чередніченка О. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної особи 
зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень ст. 297–5 КПК України пропонуємо 
підозрюваному Чередніченку Олександру Вікторовичу, 29.11.1971 року на-
родження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу проку-
ратури Автономної Республіки Крим Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх) у період з 08.01.2020 по 11.01.2020 (з 09:00 по 18:00) для 
проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час 
досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувально-
го акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити 
підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування 
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному криміналь-
ному провадженні зібрано усі необхідні докази для складання обвинуваль-
ного акта.

У зв’язку з цим інформуємо, що Чередніченко О.В. може ознайомитись з 
матеріалами кримінального провадження з можливістю здійснення копію-
вання відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК 
України, обсяг матеріалів кримінального провадження, пропонуємо підо-
зрюваному Чередніченку Олександру Вікторовичу, 29.11.1971 року наро-
дження, прибути разом із своїм захисником до прокурора відділу прокурату-
ри Автономної Республіки Крим Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 08.01.2020 по 11.01.2020 включно (з 09:00 по 18:00) 
для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріала-
ми кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим пропонуємо вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК 
України надати прокурору у кримінальному провадженні доступ та можли-
вість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові дока-
зи, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як до-
кази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального прова-
дження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні — прокуро-
ру факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування та-
ких матеріалів.

Втрачено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «БАНК 

«ЮНІСОН» (код за ЄДРПОУ 38514375), реєстраційний № 80/1/2013, 

дата реєстрації 20.06.2013р., дата видачі 10.01.2014р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мордасову Антону Миколайовичу, 15.05.1975 р.н., 

зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Щастя, кв. Енер-
гетиків, 11/99, згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
30.01.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Шепотько М. А. для відкриття ма-
теріалів та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018130000000311 від 06.09.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гаврилішину Олексію Володимировичу, 13.05.1976 р.н., 

зареєстрованому за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Мор-
ська, буд. 62, кв. 14, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 30.01.2020 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління 
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-кт Космонавтів, 18, до слідчого Кузьменка О.В. для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів провадження та проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22019130000000238 від 24.12.2019.

Втрачену картку водія № UAD0000004WOC000 для цифрового  

тахографа, зареєстровану на Письменника Віталія Анатолійовича,  

вважати недійсною.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє 
про відкриття спадщини після померлого 16.03.2014 р. Алешка Рома-
на Кузьмича.  Спадкоємців, у т.ч. Балашову Надію Романівну, просимо 
звернутися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Яросла-
ва Мудрого, 26, протягом місяця від публікації. 

Адмінколегія Чернігівського ОТВ АМКУ прийняла рішення від 12.11.2019 
№75/17/10-р/к у справі №02-05/10-2019 про вчинення ФОП Голубенко Тетя-
ною Анатоліївною та ФОП Тарасюк Мариною Олександрівною порушення, пе-
редбаченого п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням 
накладені штрафи на: ФОП Голубенко Т.А. – 34 тис.грн, ФОП Тарасюк М.О. – 
34 тис.грн.

  З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
http://www.amc.gov.ua (розділ: Територіальні відділення/ Чернігівська область/ 
Рішення та розпорядження/ Архів рішень територіального відділення/ 2019).  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мазуру Дмитру Анатолійовичу, 28.09.1968 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Новікова, буд. 13, згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно 
з’явитися 30.01.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Шепотько М. А. для від-
криття матеріалів та проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22019130000000122 від 18.06.2019.

Втрачений паспорт громадянина України для виїзду за кордон  
ЕЕ № 766942, виданий  Сєвєродонецьким МВ УДМС України  в Луган-
ській області 5 грудня 2008 року на ім’я Медвєдєва Павла Володимиро-
вича, вважати недійсним.

Відкрито спадщину після смерті 11.07.2019 Чубарук Петра Григоро-
вича, 01.05.1930 р. н., викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального округу О.М.Щербинська, п-рт Від-
радний, б. 8, прим. 24, м. Київ.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Беседі Володимиру Івановичу, 04.04.1968 р.н., за-

реєстрованому за адресою: м Луганськ, вул. Калініна, 47/24, згід-
но ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 30.01.2020 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за дресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Ларченка О. М. для відкриття матеріалів та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000199 від 06.04.2015.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Желтобрюхову Михайлу В’ячеславовичу,  

17.11.1958 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. А. Лі-
ньова, б.87а, кв. 36, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни необхідно з’явитися 27.02.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчо-
го Шеренгова Н. В. для проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22015130000000355 від 08.07.2015.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє про втрату бланка суворої звіт-
ності полісу ОСЦПВ в кількості 8 (вісім) шт: АО0860860, АМ3768362, 
АМ4237455, АМ4018274, АМ4441632, АМ4018000, АМ5198072, 
АМ8056339. Просимо вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Жигуліній Ніні Георгіївні, 28.11.1970 р.н., заре-

єстрованої за адресою: Луганська область, Новопсковський ра-
йон, с. Рогове, вул. Вишнева (Пролетарська), буд. 19, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
29.01.2020 об 11 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного 
управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Степанова А. А. для від-
криття матеріалів та проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №22018130000000319 від 14.09.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Жигуліну Віктору Андрійовичу, 06.05.1961 р.н.,  

зареєстрованому за адресою: Луганська область, Новопсков-
ський район, с. Рогове, вул. Вишнева (Пролетарська), буд. 19, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
29.01.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, буд. 18, до слідчого Степанова А. А. для відкриття матеріалів та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22018130000000319 від 14.09.2018.

Повістка про виклик в порядку спеціального судового провадження
У відповідності до вимог ст.ст.297-1, 323 КПК України Закарпатський апеляційний суд 

викликає у судове засідання, яке проводиться у вигляді спеціального судового прова-
дження: обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: с. Кушниця, вул. Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської 
області, за ч. 1 ст.109 (в редакції Закону №767-VII від 23.02.2014), ч.2 ст.110 (в редакції 
Закону №2341-III від 05.04.2001), ч.2 ст.110 (в редакції Закону №1183-VII від 08.04.2014), 
ч. 1 ст. 111 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 24 березня 2020 року в приміщенні За-
карпатського апеляційного суду за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул. До-
вженка, 7.

Суддя І. С. Феєр

Повідомляю, 

що я,  Голик Микола Васильович, 

відповідно до Наказу № 40-К 

від 25.11.2019 р., припинив виконувати 

обов’язки генерального директора 

ТОВ МЖК «Мрія-Інвест» 

(ідентифікаційний код 40315044) 

за власним бажанням 

на підставі статті 38 КЗпП України.

Повістка про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд викли-

кає Лисенко Марину Валеріївну на 16 січ-

ня 2020 року на 12 год. 00 хв. як обвину-

вачену у кримінальному провадженні за ч. 

2 ст. 186 КК України.

Судове засідання відбудеться в примі-

щенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. 

Соборний, 162.

Суддя С. В. Дадашева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кутовому Андрію Сер-

гійовичу, 28.12.1982 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: Луганська область,  
м. Стаханов (Кадіївка), вул. Фестивальна, 
буд. 55, кв. 27, згідно ст. ст. 133, 135 КПК 
України, необхідно з’явитися 30.01.2020  
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого Громова М. О. для відкриття 
матеріалів та проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22019130000000204 від 09.10.2019.

Приватний нотаріус Покровського місь-

кого нотаріального округу Бойко Л. П. по-

відомляє про відкриття спадщини до май-

на померлої 19 листопада 2018 року Де-

реневської Світлани Федорівни. Пропо-

ную гр. Шевчику Юрію Васильовичу у де-

сятиденний термін з моменту публікації 

цього оголошення звернутись до нотаріу-

са. Робоче місце нотаріуса зареєстровано 

за адресою: 53300, Дніпропетровська об-

ласть, місто Покров, вулиця Центральна, 

буд. 27, кв. 8, тел. 0662139008.

Повідомлення про прийняття органом 
управління АТ «СК «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 

рішення про подання заяви  
про виключення фінансової установи  

з Державного реєстру фінансових установ
Приватне акціонерне товариство «Страхо-

ва компанія «Оранта-Життя», код ЄДРПОУ 
25635389, повідомляє: Наказом Директора 
Приватного акціонерного товариства «Стра-
хова компанія «Оранта-Життя» (код ЄДРПОУ 
25635389) від 12.12.2019 року № 1 прийнято 
рішення про подання заяви АТ «СК «ОРАН-
ТА-ЖИТТЯ» до Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг про виключення АТ «СК 
«ОРАНТА- ЖИТТЯ» з Державного реєстру 
фінансових установ.

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МЄДІНА ГРУП», код 42477779
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Ан-

тимонопольного комітету України не має 
можливості вручити ТОВ «МЄДІНА ГРУП» 
рішення адміністративної колегії відді-
лення від 10.10.2019 № 71/24-р/к (спра-
ва № 71/21-19), повідомляємо, що по-
вний текст цього рішення розміщено на 
офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України в розділі «Територі-
альні відділення/Херсонська область/Рі-
шення і рекомендації/Архів рішень/2019» 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/
uk/publish/article/89824. ,

Миколаївським обласним 

територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України, 

на офіційному веб-сайті  

Антимонопольного комітету України 

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

uk/publish/article/88920) розміщена 

вимога про надання інформації 

від 04.11.2019 № 64-02/1960 

до ТОВ «Будексп» 

(код ЄДРПОУ: 41487939).

В провадженні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області знахо-
диться обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні відносно Гаранжі Романа 
Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаран-
жа Роман Володимирович в підготовче 
судове засідання, яке призначено на 09-
00 год. 30 січня 2020 року та відбудеться 
в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: 
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запо-
різька область (каб. 506).  

Суддя  Білоусова О.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Головку Василю Івановичу, 

03.08.1960р.н., зареєстрованому за адресою: Лу-
ганська обл., м. Хрустальний, вул. К. Маркса, буд. 
28, кв. 6, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 30.01.2020 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дисло-
кацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас-
тях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Ше-
ренгова Н. В., для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22017130000000267 
від 07.11.2017.

ПОВІСТКА  ПРО  ВИКЛИК
Підозрювана Губарєва Інна Євгеніїв-

на, 20.07.1975 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Луганська обл., Краснодонський ра-
йон, село Мирне, вул. 20 років Жовтня, 
буд. 40, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30.01.2020 о 15.00 до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Гуля-
єва Р. Р. для відкриття та надання доступу 
до матеріалів кримінального проваджен-
ня, а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000352 від 24.10.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Репін Володимир Сергійович, 06.11.1958 

р.н., зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, квартал 50 років Перемоги, буд. 1, кв. 223, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 30.01.2020 о 15.00 до слідчого відділу 3 управ-
ління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, буд. 18, до слідчого Гуляєва Р. Р. для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження, а також проведення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22019130000000086 від 
25.04.2019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Сиротенко Анна Леонідівна, 01.06.1984 

р.н., зареєстрована за адресою: Луганська обл., м. Лу-
ганськ, квартал Молодіжний, буд. 23, кв. 43, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 30.01.2020 о 15.00 до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Гуля-
єва Р. Р. для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення ін-
ших процесуальних дій у кримінальному провадженні, 
№ 22018130000000355 від 24.10.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Захаржевському Артему Юрійовичу, 

06.10.1988 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
область, м. Лисичанськ, вул. Севастопольська, буд. 9, кв. 
66, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 27.02.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого 
відділу 3 Управління (з дислокацією в м.Сєвєродонецьк 
Луганської області) Головного управління Служби безпе-
ки  України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, буд. 18, до слідчого Ковальчука В. Є. для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів провадження, прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22019130000000121.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Пасічнику Леоніду Івановичу, 

15.03.1970 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Лу-
ганськ, 1 Брестський Проїзд, 32, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 
29.01.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управ-
ління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) Головного управління Служби безпеки України в 
Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого Ярушкевича С. О. для відкриття матеріалів 
та проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні №22019130000000133.
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Школярі відмовилися  
від святкових 
подарунків

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРИЙ ВЧИНОК. У микола-
ївській школі №53 збирають гро-
ші на операцію десятирічному 
п’ятикласникові Вадимові дмитріє-
ву. Цю ініціативу дітей підтримали 
їхні батьки та вчителі. А шестиклас-
ники одностайно відмовилися від 
подарунків до дня Святого Мико-
лая та Нового року і вирішили гро-
ші, зібрані на подарунки, передати 
хворому хлопцеві. Класна керівни-
ця вже переказала на картку мами 
Вадима 2 тисячі гривень. 

два роки тому Вадим дмитрі-
єв раптово занедужав на хворо-
бу Пертеса — захворювання стег-
нової кістки і тазостегнового сугло-
ба, пов’язане з порушенням крово-
постачання кістки і суглобового хря-
ща з подальшим його руйнуван-
ням. Наслідком стають порушення 
ходьби, можлива інвалідність. У січ-
ні 2020-го на Вадима чекає опера-
ція в Харкові, на проведення якої й 
подальшу реабілітацію протягом ко-
роткого часу батькам необхідно зібрати 60 тисяч гривень. За слова-
ми лікарів, зволікати з операцією більш ніж півтора  місяця не можна. 

І хоч сума не дуже велика, грошей, які зібрала родина, поки що не 
вистачає. Тож для сім’ї  радісною несподіванкою стала звістка, що учні 
школи вирішили допомогти хлопчикові матеріально. За словами мами 
Олени, Вадим не сумує і не замкнувся після того, як захворів. Він ро-
зумний, добрий і відкритий. У перервах між обстеженнями і лікуванням 
намагається не пропускати навчання і відвідує школу. Батьки вдячні 
однокласникам, які підтримують хлопця: допомагають одягатися, пе-
ресуватися на милицях. Сам Вадим дуже хоче знову самостійно ходи-
ти. Він вірить у диво й добрих людей.

У Маріуполі курсує новорічний експрес
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

УСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО 
СВЯТА. Різдвяні й новорічні свя-
та у Маріуполі жителі міста та йо-
го гості зможуть відзначати на 
двох тутешніх локаціях: у парку 

«Веселка» й Театральному скве-
рі. А щоб вони змогли побувати у 
двох місцях і не перейматися по-
шуком транспорту, для зручності 
введено спеціальний автобусний 
маршрут «Новорічний експрес». 
Автобус прикрасили яскравою 
ілюмінацією і святковими деко-

раціями, а в салоні подорож па-
сажирів супроводжують новоріч-
ні мелодії.

Автобусний маршрут допомо-
же об’єднати атмосферу свята в 
Лівобережному та Центральному 
районах міста. А тим часом ма-
ріупольці, які вже встигли випро-

бувати транспорті зручності, на-
зивають цю дорогу своєрідною 
мандрівкою в новорічну казку. 
Курсуватиме «Новорічний екс-
прес» щодня з 19 грудня по 14 
січня з інтервалом година. Про-
їзд і перевезення святкового на-
строю безплатні. 

Колекційні дзвіночки задзвонили у Глухові
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОРЕЧНИЙ АТРИБУТ. Жи-
телька глухова Сумської облас-
ті колекціонерка Ірина Колтакова 
представила новорічно-різдвяне 
зібрання в Національному заповід-

нику «глухів». За її словами, впро-
довж чотирьох останніх років по-
стійно виставляє колекцію дзвіноч-
ків тієї чи тієї тематики. Цими дня-
ми запропонувала відвідувачам 
музею археології 43 новорічно-
різдвяні дзвіночки з різних країн — 
усі ексклюзивні в одному примір-

нику. Загалом у колекції Ірини Се-
менівни 2188 дзвіночків із 71 кра-
їни. Тобто складно назвати якусь, 
звідки б не мала дзвінкого приві-
ту. Є навіть із Бразилії, Уругваю і 
Федерації Сент-Кітс і Невіс, які ви-
кликають захоплення і цікавість у 
відвідувачів. П’ять років тому Ірина 

Колтакова одержала посвідчення 
рекордсмена, її колекцію внесено 
до Національного реєстру рекор-
дів України. Нині глухівка — єди-
ний представник України в Аме-
риканській асоціації дзвонарів, 
яка об’єднує півтори тисячі колек-
ціонерів з усього світу. 

Обмін листівками набирає обертів у Вінниці
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ВІТАННЯ. У Вінниці працює 
спеціальна новорічна пошта. На 
Європейській площі чимало ді-
тей і дорослих зупиняються біля 
затишного будиночка, щоб на-
писати листа Святому Миколає-
ві або Санта-Клаусу про свої мрії. 
Тут кожний може й сам стати ча-
рівником, надіславши близьким, 
друзям або навіть незнайомим 
листівку з побажаннями щастя.  
Ця добра традиція, впроваджена 
з ініціативи департаменту культу-
ри міської ради, третій рік поспіль 
приваблює містян і туристів, на-
даючи особливого колориту та 
відчуття святкового настрою. 

 Цього року департамент 
маркетингу міста та туризму 
для роботи новорічної пошти 

розробив унікальні вінницькі 
марки, гарні листівки і краф-
тові конверти, які можна наді-
слати в будь-який куточок на-
шої країни. Усе це організато-

ри надають безплатно. А най-
активніші відвідувачі, які на-
дішлють за межі міста при-
вітання за чотирма різними 
адресами, запросивши всіх 

до Вінниці, отримають ново-
річні кульки. 

«Всесвітній рух з обміну 
листівками посткросинг наби-
рає обертів, охоплюючи деда-
лі більше країн. І саме під но-
вий рік всі ми прагнемо тепла й 
затишку, великих перетворень 
і маленьких чудес. В епоху ґа-
джетів, інтернету й електрон-
ного листування живий кон-
верт чи листівка із сердечни-
ми побажаннями перетворю-
ється на маленьке диво людя-
ності й добра. Вінниця як міс-
то єдиного у світі Музею укра-
їнської марки й унікального 
поштового штемпеля Happy 
Postcrossing зберігає традиції 
паперової пошти», — зазначив 
директор департаменту мар-
кетингу міста та туризму місь-
кої ради Олександр Вешелені.

Ялинки засяяли майже на лінії розмежування
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СІРА зОНА. Уперше за деся-
тиріччя засяяла вогнями новоріч-
на ялинка у Золотому. На черзі — 
біля КПВВ «Станиця Луганська».

У Золотому, де недавно прове-
ли розведення військ, прикраси-
ли новорічну ялинку і влаштува-
ли біля неї великий концерт. ді-
тлахи й дорослі щиро раділи цим 

сюрпризам. Як висловився очіль-
ник Луганщини, штучним був ли-
ше сніг. 

Місцеві жителі стверджують, 
що такого свята тут не було чи 
не десятиліття. Та й, за словами 
керівника місцевої військово-ци-
вільної адміністрації Олексія Баб-
ченка, такого масштабного захо-
ду й настільки барвистої ялинки 
люди не бачили від початку бойо-
вих дій.  

«Важливо, щоб поблизу лінії 
розмежування люди відчували 
свято, — наголосив під час уро-
чистостей голова Луганської 
ОдА Сергій гайдай, звертаю-
чись до присутніх. — Відбудо-
ва Луганщини — непросте за-
вдання. Як сказав Президент 
України, разом з вами напиші-
мо історію, яку потім не хотіло-
ся би переписувати. Зі святом 
вас!»

На місцевих хлопчиків і ді-
вчаток очікувало передново-
річне диво з подарунками, які 
приніс їм Святий Миколай. А 23 
грудня вперше від початку бо-
йових дій та облаштування лінії 
розмежування біля контроль-
но-пропускного пункту «Стани-
ця Луганська» теж встановили 
новорічну ялинку і пригощали 
найменших хлопчиків і дівчаток 
солодощами.

Вадим мріє знову ходити

«Бажаю миру і щастя!..»

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде  
3 січня 2020 року
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Біля новорічної ялинки у золотому, де недавно провели розведення військ, влаштували свято
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