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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КАДРІ СІМСОН:
«Після переговорів  

 з транзиту газу Україна 
може cфокусуватися 

на енергії майбутнього, 
розвитку відновлюваної 

енергетики та 
енергоефективності. 

ЄС надасть 
підтримку».

Митниця сканує  
на повну потужність

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ. Ефективна й безперебійна робота ска-
нерів, які розпочали роботу на всіх митних пунктах пропуску 
за дорученням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, сприятиме 
ефективній боротьбі з корупцією та постійному зростанню над-
ходжень до держбюджету. 

Сканери автоматично надсилають дані до центрального апа-
рату Державної митної служби в електронному вигляді, пові-
домляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міні-
стрів. Відучора на пункті пропуску Ягодин — Дорогуськ на кор-
доні з Польщею працює сканер для вантажних транспортних 
засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 
десяти хвилин. 

«Автоматичне сканування без участі співробітників — це іс-
тотне скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до 
викорінення корупції», — підкреслив Олексій Гончарук.

Нова техніка вже працює на пунктах пропуску в Ягодині, Кра-
ковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

1300 перевізників 
оформили за два тижні 8000 

дозволів на міжнародні автомобільні 
вантажоперевезення за допомогою 

електронного бронювання послуг 
ІНІЦІАТИВА. На Житомирському картонному комбінаті 
працюють над підвищенням екологічності тари

Дорога до паперу 
встелена листям

Єврокомісар з питань енергетики про перспективи 
розвитку галузі, які відкриває співпраця з ЄС
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ДОКУМЕНТИ

Цьогоріч до програми 
«Доступні ліки» 
активно долучається 
чимало приватних 
аптечних закладів 

РЕІМБУРСАЦІЯ

Закон України «Про внесення змін  
до деяких законодавчих актів України  
щодо забезпечення конституційних 
принципів у сферах енергетики  
та комунальних послуг»
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Автор розробки виготовлення паперу з опалого листя студент Національного університету імені Тараса Шевченка 
Валентин Фречка (ліворуч) радіє першим спробам застосування його винаходу

Чорні лісоруби отримали останнє попередження
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ. Уряд за підтримки правоохоронних органів обіцяє навести лад на 
вітчизняному ринку деревини 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Торік уряд рішуче задекла-
рував наміри подолати ті-

ньову економіку, яка створює 
корупцію і підточує державу 

зсередини. Прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук уже звітує 
про здобутки в ліквідації залів 
гральних автоматів. «Досить 
швидко та ефективно спрацю-
вали  правоохоронні органи. 
Триває боротьба з нелегаль-

ними заправками. Перекона-
ний, що через кілька тижнів 
ми забудемо про їхнє існуван-
ня. На черзі — наведення ладу 
в лісовому господарстві краї-
ни. Люди, які ще не зрозуміли, 
що потрібно працювати за за-

коном, не викривлюючи чес-
ний конкурентний ринок, без-
посередньо відчують реакцію 
держави», — заявив очільник 
уряду під час наради з пред-
ставниками територіальних 
органів Державного агентства 

лісових ресурсів. Прем’єр на-
гадав, що восени уряд нама-
гався достукатися до тих, хто 
на ринку деревини працює на 
власну кишеню, реко-
мендувавши працювати 
на державу. 2
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського район-
ного нотаріального округу Запорізької області (м. Гуляй-
поле, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, Гуляйпільського ра-
йону Запорізької області) запрошує Деніх Юрія Петрови-
ча, 1955 року народження, прибути до нотаріуса в строк до 
15.02.2020 року для прийняття спадщини на майно померлої 
Шевченко Оксани Євдокимівни. У випадку неявки у вказаний 
строк свідоцтво про право на спадщину буде видане спадко-
ємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Галицьким ВП ГУ НП у Львівській області викликається 

Світлик Галина Володимирівна, 27.09.1972 року 

народження, на 18 січня 2020 року на 10:00 год. 

в кабінет №35 (4 поверх Галицького ВП ГУ НП 

у Львівській області, що за адресою: м. Львів, 

вул. Мартовича, 2) для вручення повідомлення 

про підозру та допиту підозрюваної.

П’ятою Харківською державною нотаріальною конторою 

відкрито спадкову справу після померлої 07.03.2019 р. Лобової 

Ольги Іванівни, 01.09.1940 р.н. У зв’язку з цим просимо спад-

коємців щодо майна Лобової Ольги Іванівни  та Лобова Мико-

ли Олексійовича, 1938 р.н., померлого 16.01.1998 р., у тритиж-

невий строк від публікації оголошення звернутися до нота-

ріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 

27-Г.

Втрачене свідоцтво 

про мінімальний  

склад екіпажу 

від 19.06.2015 № 000652  

на судно 

«НІСТРУ», 

вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL6N016164-GL6N016166, GL5N016167, 

GL3N016168, GL6N016169, GL6N016170
Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Права вимоги та майнові права за 7 
кредитними договорами, укладеними з 
фізичними особами

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

26.02.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
46115-asset-sell-id-254296

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N016131-GL3N016137, GL6N016138, 
GL6N016139, GL3N016140, GL6N016141

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Права вимоги та майнові права за 11 
кредитними договорами, укладеними з 
фізичними особами

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

26.02.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону по кожному лоту вказується 
на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
46116-asset-sell-id-254297

Дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (31104, Хмельницька 
обл., місто Старокостянтинів, вулиця Івана Франка, будинок 47; код ЄДРПОУ 31952591) про-
сить усіх осіб, хто заявляє або має наміри заявити про будь-які права щодо простих вексе-
лів, серія АА №2828533, серія АА №2828534, серія АА №2828535, серія АА №2828536, серія  
АА №2828537, серія АА №2828538, серія АА №2828539, серія АА №2828540, серія  
АА №2828541, серія АА № 2828542, серія АА № 2828543, серія АА №2828544, номінальною 
вартістю 1 000 000,00 (один мільйон) гривень кожен, емітованих 18.08.2017 року Дочірнім 
підприємством «Старокостянтинівський молочний завод», оформлених з порушенням  норм 
законодавства України, терміново протягом 7 (семи) календарних днів з дати публікації цього 
оголошення звернутися до Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний за-
вод» для вирішення спірних питань щодо перелічених вище векселів. 

Адреса для кореспонденції: 31104, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана 
Франка, буд. 47; тел. +380 67 322 5123, Кучина Тетяна Іванівна, або за наступною електро-
нною адресою: Tetyana.Kuchina@ukrproduct.com

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2019 р. № 1308-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
та затвердження плану заходів  

з підготовки та проведення в Україні  
чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні чем-

піонату Європи 2020 року з бадмінтону у складі згідно з додатком.
2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату 

Європи 2020 року з  бадмінтону, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Київській 

міській державній адміністрації забезпечити виконання плану заходів, затвер-
дженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2019 р. № 1308-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення  
в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону

ШУМІЛІН 
Володимир  
Олександрович

— заступник Міністра культури, молоді  
та спорту, співголова Оргкомітету

ДНІПРОВ 
Олексій Сергійович

— президент громадської організації «Феде-
рація бадмінтону України», співголова Орг-
комітету (за згодою)

БУЄВА 
Юлія Вікторівна

— начальник відділу олімпійських ігрових 
видів спорту Мінмолодьспорту, секретар 
Оргкомітету

БАРАН 
Леонід Михайлович

— директор департаменту охорони держав-
ного кордону Адміністрації Держприкор-
донслужби 

ГАЛУЩАК 
Андрій Едуардович

— державний секретар Мінінфраструктури 

ГОЦУЛ
Ігор Євгенійович

— віце-президент Національного олімпій-
ського комітету (за згодою)

ГУТЦАЙТ 
Вадим Маркович

— директор департаменту молоді та спорту 
Київської міської держадміністрації

ДЖИГИР 
Юрій Анатолійович

— заступник Міністра фінансів 

ЗАГОРОДНІЙ 
Олександр Іванович

— співробітник Служби безпеки (за згодою)

ЗАЯЦЬ 
Андрій Іванович

— Державний секретар МЗС

ІМАС 
Євгеній Вікторович

— ректор Національного університету фізич-
ного виховання і спорту (за згодою)

КЛАДІЄВ 
Володимир Миколайович

— Керівник Координаційного центру забез-
печення взаємодії з Кабінетом Міністрів 
України Офісу Президента України (за зго-
дою) 

ЛОДИГІН 
Ярослав Олександрович

— член правління ПАТ «Національна суспіль-
на телерадіокомпанія України»

МЕЛЬЧУЦЬКИЙ 
Олег Григорович

— перший заступник Голови ДСНС

МОНДРИЇВСЬКИЙ 
Валентин Миколайович

— заступник голови Київської міської  
держадміністрації

НАЛИВАЙКО   
Олег Ігорович

— Голова Держкомтелерадіо

ПАВЛІЧЕНКО 
Катерина Володимирівна

— заступник Міністра внутрішніх справ 

ФАЦЕВИЧ 
Олександр Юрійович

— заступник Голови Національної поліції — 
керівник патрульної поліції

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2019 р. № 1308-р
ПЛАН 

заходів з підготовки та проведення в Україні  
чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону 

1. Підготувати регламент проведення чемпіонату Європи  
2020 року з бадмінтону (далі — чемпіонат).

МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
Грудень 2019 р. —  
січень 2020 року.

2. Погодити офіційний логотип чемпіонату з Європейською конфедерацією 
бадмінтону та її партнерами і затвердити його.

МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою).

Грудень 2019 р. —  
січень 2020 року.

3. Визначити місце проведення змагань та тренувань учасників.
МКМС, МОН, Федерація бадмінтону (за згодою).
Грудень 2019 р. —  
січень 2020 року.

4. Визначити готелі в м. Києві для проживання членів офіційних делегацій 
збірних команд країн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, уповноваже-
них представників Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської конфеде-
рації бадмінтону та їх партнерів.

Київська міська держадміністрація, 
Федерація бадмінтону (за згодою).
Грудень 2019 р.  —  
січень 2020 року.

5. Розробити, затвердити та забезпечити виготовлення сувенірної, полігра-
фічної продукції чемпіонату.

Федерація бадмінтону  
(за згодою), МКМС, 
Київська міська держадміністрація.
Грудень 2019 р. —  
січень 2020 року.

6. Скласти кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням чем-
піонату і вжити заходів до їх фінансування у 2020 році.

МКМС, Київська міська держадміністрація,  
Федерація бадмінтону (за згодою).
Грудень 2019 р. —  
квітень 2020 року.

7. Підготувати графік прибуття, зустрічей та відправки членів офіційних де-
легацій збірних команд країн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, упо-
вноважених представників Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської 
конфедерації бадмінтону та їх партнерів.

МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
Лютий 2020 року.

8. Забезпечити спеціальним спортивним одягом спортивних суддів, техніч-
ний персонал та волонтерів чемпіонату.

МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
Лютий 2020 року.

9. Забезпечити в установленому порядку здійснення прикордонного та мит-
ного контролю і пропуск через державний кордон учасників, уболівальників та 
гостей чемпіонату.

Адміністрація Держприкордонслужби, Держмит-
служба, Мінінфраструктури,  
Федерація бадмінтону 
(за згодою).
Квітень 2020 року.

10. Забезпечити відповідно до компетенції сприяння своєчасному оформ-
ленню та ввезенню в Україну спортивного обладнання, інвентарю, форми, гу-
манітарного вантажу.

ДПС, Держмитслужба, МКМС,  
Федерація бадмінтону (за згодою).
Квітень 2020 року.

11. Надіслати запрошення Надзвичайним і Повноважним Послам інозем-
них держав, офіційні делегації збірних команд яких беруть участь у чемпіонаті.

МКМС, Федерація бадмінтону (за згодою), МЗС.
Лютий 2020 року.

12. Забезпечити оформлення в установленому порядку віз дипломатичними 
представництвами та консульськими установами України за кордоном пред-
ставникам офіційних делегацій збірних команд країн — учасниць чемпіона-
ту, спортивним суддям, уповноваженим представникам Міжнародної федера-
ції бадмінтону, Європейської конфедерації бадмінтону та їх партнерам і групам 
уболівальників, які є громадянами держав, з якими Україна має візовий режим.

Федерація бадмінтону (за згодою),  
МЗС, МКМС.
Березень — квітень  
2020 року.

13. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації проведення чемпіо-
нату та телевізійній трансляції змагань.

МКМС, Держкомтелерадіо, 
ПАТ «НСТУ» (за згодою), 
Федерація бадмінтону  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
Квітень 2020 року.

14. Підготувати порядок акредитації представників засобів масової інфор-
мації та осіб, відповідальних за організацію прес-конференцій під час прове-
дення чемпіонату.

МКМС, Федерація бадмінтону   
(за згодою).
Березень 2020 року.

15. Підготувати сценарний план відкриття та закриття чемпіонату згідно з ре-
гламентом міжнародних змагань Міжнародної федерації бадмінтону.

МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою), Київська міська держадміністрація.
Лютий 2020 року.

16. Забезпечити:
1) охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху в місцях про-

ведення чемпіонату, тренувань спортсменів (тренувальній зоні), а також у міс-
цях розміщення та харчування членів офіційних делегацій збірних команд кра-
їн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, уповноважених представників 
Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської конфедерації бадмінтону та 
їх партнерів і уболівальників;

МВС, Національна поліція,  
СБУ (за згодою), Київська міська держадміні-
страція.
Квітень 2020 року;

2) зустріч та проживання в готелях м. Києва членів офіційних делегацій збір-
них команд країн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, уповноважених 
представників Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської конфедерації 
бадмінтону та їх партнерів;

Київська міська держадміністрація, 
МКМС, Федерація бадмінтону  
(за згодою).
Квітень 2020 року;

3) пожежну та техногенну безпеку, а також оперативне реагування на над-
звичайні ситуації, пожежі та інші небезпечні події під час проведення чемпіо-
нату;

ДСНС, Київська міська держадміністрація.
Квітень 2020 року;

4) транспортне обслуговування членів офіційних делегацій збірних команд 
країн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, уповноважених представни-
ків Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської конфедерації бадмінтону 
та їх партнерів і гостей чемпіонату;

МКМС, Київська міська держадміністрація, 
Федерація бадмінтону (за згодою).
Квітень 2020 року;

5) медичний супровід чемпіонату бригадами екстреної (швидкої) медичної 
допомоги на спеціалізованому санітарному транспорті типу С (реанімобілях).

Київська міська держадміністрація, 
Федерація бадмінтону (за згодою).
Квітень 2020 року.

17. Провести урочистий прийом для членів офіційних делегацій збірних ко-
манд країн — учасниць чемпіонату, спортивних суддів, уповноважених пред-
ставників Міжнародної федерації бадмінтону, Європейської конфедерації бад-
мінтону та їх партнерів, інших гостей чемпіонату.

Київська міська держадміністрація, 
Федерація бадмінтону  
(за згодою), МКМС.
Квітень 2020 року.

18. Забезпечити облаштування зони гостинності на час проведення чемпіо-
нату, встановлення інформаційних стендів про Україну, проведення культурно-
розважальних заходів та розповсюдження сувенірної продукції в місцях прове-
дення чемпіонату.

МКМС, Київська міська держадміністрація, 
Федерація бадмінтону  
(за згодою).
Квітень 2020 року. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2019 р. № 1383-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку  
та управління активами, одержаними  

від корупційних та інших злочинів,  
на Сигидина В. М.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Наці-
онального агентства України з питань виявлення, розшуку та управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконання обов’язків Го-
лови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на начальника 
відділу моніторингу ефективності менеджменту активів зазначеного Агентства 
Сигидина Віталія Михайловича.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2019 р. № 1384-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної  

архітектурно-будівельної інспекції України  
на Костенко О. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови  Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції України, виконання обов’язків Голо-
ви Державної архітектурно-будівельної інспекції України на першого заступни-
ка Голови зазначеної Інспекції Костенко Олену Ігорівну.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Укргiдрометцентр

Вінницькі учні 
перемогли в Молдові

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. Вінниця послідовно й наполегливо розвиває інфра-
структуру для занять фізкультурою і спортом, а її жителі з дитячих ро-
ків привчаються до здорового способу життя і мають намір здобувати 
перемогу. Нещодавно на міжнародному турнірі з шахів, що відбувся 
у молдавському місті Бельці,  учні Вінницької міської дитячо-юнацької 
спортивної школи №6 вибороли перше, третє і четверте місця.

У ДЮСШ безплатно навчаються майже 7 тисяч дітей. і можливість 
обрати улюблений вид спорту широка, адже заняття проводять із 35 
видів. А приклад гарно поводитися й рости здоровими і жвавими по-
дають не лише тренери й учителі фізкультури, а й педагоги, які викла-
дають інші шкільні предмети.

Днями відбувся сьомий чемпіонат Вінниці з настільного тенісу се-
ред учителів шкіл, який організували департамент освіти міської ради 
та міська організація профспілки працівників освіти. Змагання стали 
доброю нагодою для педагогів показати фізичну вправність і поспіл-
куватися. Перше місце серед жінок здобула Катерина Боцюра (шко-
ла №30), серед чоловіків — Олег Причишин (школа №18). А в заліку 
серед освітніх закладів перше місце у школи №20.

У Миколаєві є місце 
для купання взимку

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОУСТРІЙ. У мікрорайоні Аляуди коштом громадського 
бюджету облаштували відоме містянам джерело. Сюди десяти-
літтями приходили прихильники здорового способу життя, щоб 
скупатися в цілющій воді, температура якої в усі пори року сягає 
12 градусів, а влітку до 14. 

Джерело привели до ладу за кошти з громадського бюджету 
міста, а роботи з упорядкування виконали КП «ЕЛУ автодоріг» 
й адміністрація Центрального району міста. Проєкт з відновлен-
ня джерела розробив Сергій Коваленко. Згідно з проєктом, зміц-
нили стіни купальні, в яку впадає вода кількох струмків. Упоряд-
кована територія поряд, встановлено роздягальню, лавочку, тур-
нік. Джерело візьме на баланс адміністрація Центрального райо-
ну. Підтримувати його в належному стані допоможе влада. 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. Який шедевр, 
здавалося б, можна створити з 
ниток і цвяхів! Олена Терентьє-
ва з черкас, працюючи в техніці 
стринг-арту, малює такі картини, 
що мимоволі хочеться біля них 
зупинитися, щоб краще розди-
витися, помилуватися польотом 
фантазії молодої художниці.  

Захопилася цим мистецтвом 
недавно, але вже багато вміє. 
Знає й історію цього рукоділля, 
яке в ХVі столітті вигадали ан-
глійці. Декоративні малюнки на 
дощечках спочатку були зовсім 
простими, проте поступово техні-
ка ускладнювалася, перетворю-
ючись на популярний вид мисте-
цтва, яким захопилися рукоділь-
ниці різного віку.  ізонитка, роз-
повідає дівчина, — одна з мало-

затратних технік. Для створення 
композиції потрібні тільки цвяхи 
й нитки. і звичайно ж, неаби яке 

терпіння. Ось уже три десятки 
композицій прикрашають домів-
ку Олени. і не тільки її. Дарує свої 

роботи подругам і знайомим. А 
сама вечорами сидить над ескі-
зами майбутніх композицій.

Малий Галагов — під захист ЮНЕСКО
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

РЕТРОСПЕКТИВА. Архітек-
турний комплекс Малий Гала-
гов, створений в Ужгороді за ча-
сів чехословацької Республіки, 
влада Закарпаття пропонує вне-
сти у перелік об’єктів, узятих на 
облік і охорону ЮНЕСКО.

Пропозицію, яку планують по-
дати на затвердження уряду, вже 
активно опрацьовує керівництво 
Закарпатської облдержадміні-
страції. Відбулося засідання ро-
бочої групи, яка готує перелік до-
кументів, необхідних для подан-
ня у ЮНЕСКО. Учасники засідан-
ня, яке відбулося під головуван-
ням заступника голови адміні-

страції Ольги Травіної, обговори-
ли список із 44 об’єктів, у якому 
садово-паркові об’єкти та інже-
нерні споруди, що їх пропонують 
взяти під охорону. Серед об’єктів 
— історичний міст Масарика, по-
жежні гідранти, підпірна стінка, 
мощення вулиць тощо.

Джерела фінансування, 
процес виготовлення історич-

них довідок потребують окре-
мого обговорення, а власники 
споруд — уточнення. «Залу-
чимо до роботи кваліфікова-
них спеціалістів, які мають до-
свід. Зволікати з реалізацією 
цього амбітного для обласно-
го центру і всього краю плану 
не можна», –– зазначила Оль-
га Травіна.

Біатлонних справ майстер мешкає в Ромнах 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСЬ ТАК! Коли численні ша-
нувальники біатлону спостері-
гають за виступами спортсме-
нів на світових трасах, мало хто 
звертає увагу на атрибути екіпі-
рування майстрів швидкої лиж-
ні та влучної стрільби. А гвинтів-
ки, лижі, окуляри відіграють ве-
личезне значення у перемозі. і не 
тільки вони. Як вважає майстер 
із міста Ромни на Сумщині Юрій 
Татарінов, який спеціалізується 

на виготовленні ременів для біат-
лонних гвинтівок, цей атрибут та-
кож важливий і здатний допомог-
ти або ж завадити і під час стріль-
би, і на трасі.

Ось уже багато років Юрій шиє 
ремені у власноруч облаштова-
ній майстерні. Серед його за-
мовників — чемпіони зі світови-
ми іменами із Франції, італії, Нор-
вегії, інших країн. Та насамперед 
представники національної збір-
ної України сестри Віта і Валя Се-
меренки, Олена Підгрушна, Дми-
тро Підручний, які високо оціню-

ють якість його виробів. Більшість 
українських біатлоністів користу-
ються ременями саме роменсько-
го майстра.

Юрій має власну технологію 
виготовлення, що ґрунтується 
на поєднанні спеціальної ткани-
ни, пластику, металевих деталей. 
Знає про кількох колег з Німеччи-
ни та Норвегії — ті також поста-
чають ремені замовникам. Ціна 
одного виробу становить понад 
200—250 євро, але біатлоністи на 
них не економлять, адже ціна пе-
ремоги значно вища.

Музей покаже газету, яку видавала Олена Пчілка
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

 РАРИТЕТИ. До Гадяцького історико-краєзнавчого 
музею на постійне зберігання передали п’ять чисел га-
зети «Рідний край» — першого українського часопи-
су, який почав виходити у Полтаві в листопаді 1905 ро-
ку. Його видавала й редагувала перша в Україні жін-
ка-академік, 170-річчя з дня народження якої відзнача-
ли торік на державному рівні, Олена Пчілка. До Гадя-
ча передано окремі номери газети за 1917 рік, а саме 
1—26, 33—62, виявлені у бібліотечних фондах. 

Олена Пчілка до роботи в редакції «Рідного краю» 
долучилась у середині 1906 року, а коли полтавські 
структури окупаційної влади Російської імперії забо-
ронили часопис, вона домоглася дозволу на його ви-
дання в Києві. Власним коштом видавала його до кін-
ця 1914 року. Олені Пчілці пощастило зберегти його і 
під час Першої світової війни, коли всю українську пре-
су в імперії було заборонено.

У 1915—1916 роках редакцію «Рідного краю» пе-
ренесли до Гадяча. У 1917-му його стала редагувати 
Олена Пчілка, яка обійняла цю посаду на запрошен-
ня Гадяцького земства. Газету друкували українською 
мовою, вона сприяла пожвавленню українського куль-
турного життя в колишній гетьманській резиденції.  
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У сонячних картинах Олени Терентьєвої багато повітря й теплих кольорів

Дослідник і краєзнавець Олексій Новіков демонструє знайдені  
в бібліотечних фондах номери «Рідного краю», які побачили світ  
у період Української революції

Нитки, цвяхи і політ фантазії
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