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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Цього тижня ми 
підготували звіт 

перед парламентом. 
І наступного тижня 

відправимо його до 
Верховної Ради».

НБУ налаштований 
позитивно 

КУРС ТА ІНФЛЯЦІЯ. Ефект від зміцнення курсу гривні торік 
разом із низькими цінами на енергоносії стримуватиме інфля-
цію нижче від цільового діапазону 5% протягом більшої части-
ни 2020 року. Зміцнення стало основним чинником зниження 
інфляції до вказаного рівня, стійка і низька інфляція необхідна 
для довгострокового зростання. 

Хоча зміцнення гривні спричинило зниження доходів експор-
терів у гривневому еквіваленті і втрати бюджету, такі наслід-
ки в НБУ вважають неоднозначними. Бо знизилася і вартість 
імпортованої сировини, посилено конкурентоспроможність на-
ших компаній у залученні робочої сили.

В інфляційному звіті Нацбанку вказано, що негативні наслід-
ки ревальвації в умовах послідовної макроекономічної політи-
ки переважно короткострокові, а переваги — довгострокові й 
сприятливі для сталого економічного зростання. Ревальвація 
разом з виваженою фіскальною політикою сприяла скорочен-
ню держборгу до ВВП, що позитивно вплинуло на оцінку ризи-
ків інвестування в українські активи, повідомляє УНІАН. Знизи-
лася й вартість обслуговування нового боргу, поліпшилася йо-
го валютна структура.

25 %
меню шкільних їдалень торік не 

відповідало нормам натурального 
харчування, за даними 

Держпродспоживслужби 
ЖИВА ІСТОРІЯ. У приморському місті підготували дослідження 
«Путівник по Маріуполю. Pictures inside us» 

Прем’єр-міністр про готовність провести необхідні 
презентації, консультації, навіть велику спільну 
стратегічну сесію

2 Прем’єр запевняє,  
що всі гілки влади разом 
налаштовані на креатив, тому 
закликав не піддаватися на 
маніпуляції ззовні 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Контрасти  
«українського 
форпосту»

5 Місіонерка з Індії сестра Ліджі 
розповідає про свій шлях до Бога, 
про допомогу пораненим і батькам 
загиблих в АТО, отримання 
українського громадянства

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20 

ОГОЛОШЕННЯ

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

Звіт про результати діяльності  
Національного антикорупційного бюро України  

за IІ півріччя 2019 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про 
результати діяльності за II півріччя 2019 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Вид діяльності Результат

1.
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у 
розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Націо-
нального бюро

674

2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх ре-
зультативність

21
4

3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримі-
нальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 76

4.
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо 
вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підсліднос-
ті Національного бюро

10

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо 
вчинення ними відповідних правопорушень —

6. Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» *

7.
Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушення-
ми, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх 
відшкодування 

229 694 480 000**грн***
601 591 000**грн

в т.ч. у ІI півріччі 2019 року:
38 780 000 грн

8.

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфіс-
ковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних 
послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними

130 890 грн

9.
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто 
в Україну з-за кордону, та їх зберігання

—

10.
Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та роз-
порядження ними

****

11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 
кримінального корупційного правопорушення 16

12. Результати проведених перевірок на доброчесність 8 (негативні результати  
відсутні)

13.

Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених 
до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про ви-
знання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх 
розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих 
активів, стягнених у дохід держави

—

** станом на 31.12.2019
*** орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

станом на 31.12.2019

№ Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідомле-
но про під-
озру у за-
лишку про-

ваджень  
(всього по 
кожній ка-

тегорії) 

Кількість 
осіб,

стосовно 
яких скла-
дено обви-
нувальний 
акт (всього 
по кожній 
категорії)

Кількість 
осіб, сто-

совно яких 
набув чин-
ності об-

винуваль-
ний вирок 
(всього по 
кожній ка-

тегорії)
1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступ-
ник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр 
України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних 
органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів Укра-
їни, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний проку-
рор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступ-
ник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової 
палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноваже-
ний із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

18 9 1

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови 29 16 0

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 26 9 0
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно 
до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової вій-
ськової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсан-
тів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 
курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

3 9 0

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, чле-
ни, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої 
ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, по-
садові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час ви-
конання ними обов’язків у суді)

6 45 1

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконав-
чої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та під-
розділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного 
антикорупційного бюро України

0 0 0

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 
Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони 
природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізацію державної податкової політики та дер-
жавної політики у сфері державної митної справи

25 29 3

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання 
корупції 0 1 0

ж) члени Центральної виборчої комісії 1 0 0
з) поліцейські 2 5 0
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Авто-
номної Республіки Крим 1 19 0

і) члени державних колегіальних органів 1 0 0
ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, 
а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом 
України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов’язки на 
громадських засадах, помічники суддів

0 1 0

2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави  
або місцевого самоврядування

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пунк-
ті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради 
державного банку, державного підприємства або державної організації, що 
має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному 
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

29 105 0

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого само-
врядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та 
інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третей-
ські судді тощо

2 0 0

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних за-
кладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу 
конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до 
складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно 
до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, 
зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої

0 0 0

3.

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 
спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних осо-
бах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є 
службовими особами

17 0 0

4.
Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів об-
ласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кан-
дидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост

0 0 0

5. Інші 96 187 30

**** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених зако-
ном до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

 у кримінальних провадженнях, 
в яких складено обвинувальні акти за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 

№ Вид майна Кількість 
1. Земельні ділянки 168
2. Житлова нерухомість, в т.ч.: 85

за кордоном 1
3. Нежитлова нерухомість, в т.ч.: 70

за кордоном —
4. Транспортні засоби 56
5. Грошові кошти, в т.ч.:

у грн 44 470 042
у дол. США 66 234
у євро 1 204 400

6. Комп’ютерна техніка (од.) 12
7. Мобільні телефони 7
8. Ювелірні вироби (од.) 82
9. Корпоративні права, грн 35

10. Інше, в т.ч.:
вогнепальна зброя 2

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, 
УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

з 01.07.2019 по 31.12.2019 

№ Назва органу Назва документа Мета

1. Фонд інновацій  
та розвитку

Меморандум про  
співпрацю та обмін  

інформацією

Співпраця щодо отримання позитивного міжнародного 
досвіду і практик іноземних держав в антикорупційній ді-
яльності та виявлення і усунення умов, що сприяють вчи-
ненню корупційних правопорушень

2. Міжнародний фонд  
«Відродження»

Меморандум про  
співпрацю та обмін  

інформацією

Співпраця щодо отримання позитивного міжнародно-
го досвіду та практик правоохоронних органів іноземних 
держав із метою запровадження провідних стандартів у 
роботі детективів Національного бюро

3. Державне підприємство 
«СЕТАМ»

Меморандум про  
співпрацю та обмін  

інформацією

Налагодження співпраці в інформаційно-аналітичній ді-
яльності, обмін інформацією щодо розшуку активів, на-
бутих внаслідок корупційних діянь або які можуть бути 
об’єктом конфіскації

4.

Конкурсна комісія з об-
рання Голови Національ-
ного агентства з питань 

запобігання корупції

Меморандум про  
співпрацю та обмін  

інформацією

Налагодження обміну інформацією з метою реалізації по-
вноважень цієї Комісії, визначених Законом України «Про 
запобігання корупції»

5. Служба судової охорони
Меморандум про  

співпрацю та обмін 
інформацією

Розвиток співпраці, обмін досвідом та інформацією у 
сфері запобігання та протидії корупції

6.
Національне  

агентство з питань  
державної служби

Меморандум про  
співпрацю та обмін  

інформацією

Розбудова співпраці в інформаційно-аналітичній діяль-
ності та обмін інформацією

7. Кабінет Міністрів України
Меморандум про  

співпрацю та обмін 
інформацією

Налагодження координації та обміну інформацією під час 
виконання передбачених законодавством завдань

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Дата Країна Мета

1. 22-24 серпня Литовська Республіка Участь у регіональному антикорупційному се-
мінарі

2. 09-11 вересня Сполучене Королівство Великої  
Британії та Північної Ірландії

Участь у Міжнародній виставці оборонного та 
безпекового обладнання 2019

3. 03-04 листопада Королівство Нідерланди
Участь у координаційному засіданні представни-
ків правоохоронних органів України та Латвій-
ської республіки у Євроюсті

4. 20-21 листопада Республіка Польща
Участь у двосторонніх зустрічах із представника-
ми Центрального антикорупційного бюро Респу-
бліки Польща

5. 08-09 грудня Велике Герцогство Люксембург Участь у IV Антикорупційній конференції ЄІБ

6. 09-12 грудня Королівство Швеція Участь у XIX Щорічній професійній конференції 
та Генеральній Асамблеї EPAC/EACN

7. 09-12 грудня Республіка Казахстан Участь у V Міжнародній антикорупційній кон-
ференції

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро 
з міжнародними партнерами 

з 01.07.2019 по 31.12.2019

Правоохоронні та 
державні органи

Центральне ан-
тикорупційне бю-

ро Республіки 
Польща

Національне Анти-
корупційне Управ-
ління Румунії ра-
зом із Посоль-
ством Румунії в 

Україні

Бюро із запобіган-
ня та боротьби з 

корупцією Латвій-
ської Республіки

Федеральне бюро 
розслідувань  

Сполучених Штатів 
Америки

Національне агент-
ство по боротьбі зі 
злочинністю Спо-
лученого Королів-
ства Великої Бри-
танії та Північної 

Ірландії

Національна  
поліція Румунії

Норвезький Інфор-
маційний центр 

країни походжен-
ня, Норвезькі ім-
міграційні органи 
разом із Посоль-

ством Королівства 
Норвегія в Україні

Державні органи 
Вірменії та Міжна-
родна організація 
з розвитку права в 

Україні (IDLO)

Німецький парла-
мент (Бундестаг) ра-

зом із Фондом ім. 
Рози Люксембург та 
Посольством Феде-
ративної Республіки 
Німеччина в Україні

Дипломатичні 
представництва

Посольство Феде-
ративної Республі-

ки Німеччина

Посольство Сполу-
чених Штатів Аме-

рики в Україні

Посольство Естон-
ської Республіки в 

Україні

Посольство Сполу-
ченого Королівства 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

Міжнародні  
інституції Світовий Банк Міжнародний  

валютний фонд
Європейський Ін-
вестиційний Банк

Європейський Банк 
Реконструкції та 
Розвитку (ЄБРР)

Європейське 
управління із бо-
ротьби з шахрай-

ством разом із 
правоохоронними 
органами Румунії
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Міжнародні неуря-
дові організації та 
інститути громад-
ського суспільства 

Антикорупційна 
ініціатива Євро-

пейського Союзу в 
Україні

Базельський  
Інститут  

Управління

Міжнародна ініці-
атива доброчес-

ності 

Молодіжні та сту-
дентські органі-

зації

Молодіжна органі-
зація «JEF France» 
та «JEF Ukraine»

Молодіжна ор-
ганізація «JEF 

Deutschland» та 
«JEF Ukraine»

Студентська орга-
нізація «Uppsala 

Association of 
Foreign Affairs»

Іноземні  
засоби масової  

інформації

Журналіст канад-
ської газети «The 

Toronto Star»

Експерти

Колишній Дирек-
тор департаменту 
розслідувань Бю-
ро розслідувань 

корупційної діяль-
ності Сінгапуру

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Вид медійного заходу Кількість

1. Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів тери-
торіальних управлінь Національного бюро 22

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Націо-
нального бюро 14

3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 1
4. Інтерв’ю для інтернет-видань 2
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 254
6. Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро 125

Всього 418

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2019

№ Вид Загальна  
кількість

З них
Державні  
службовці

Особи  
начальницького 

складу
1. Кількість переможців відкритого конкурсу* 678 487 191
2. Кількість призначених до Національного бюро** 677 486 191

в т.ч. у територіальних управліннях 21 21 —
3. Вакантні посади 22 16 6

в т.ч. у територіальних управліннях 0 0 —
4. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону 700 503 197

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення кон-
курсу

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)
 

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2019

№ Назва структурного під-
розділу

Кіл-ть 
штатних 
посад

Кіл-ть 
пере-
мож-

ців кон-
курсу

Кіл-ть 
призна-
чених 

праців-
ників**

На етапі 
призна-
чення

Вакансії ПІБ призначеного керівника 

1. Керівництво 4 4* 4 0 0

Ситник Артем Сергійович, Директор 
Углава Гізо Трістанович, Перший за-
ступник Директора
Новак Анатолій Миколайович, заступ-
ник Директора
Варварська Тетяна Володимирівна, 
заступник Директора

2. Головний підрозділ де-
тективів 245 240 240 0 5 Калужинський Андрій Володими-

рович

3. Другий підрозділ детек-
тивів

Відповідно до Наказу Директора Національно-
го бюро, відомості про кількість штатних оди-

ниць Другого підрозділу детективів є служ-
бовою інформацією та не можуть бути опри-

люднені

Індиченко Борис Віталійович

4. Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до Наказу Директора Національ-
ного бюро, відомості про кількість штатних 
одиниць Оперативно-технічного управління 
є службовою інформацією та не можуть бу-

ти оприлюднені

Демко Олег Валерійович

5. Управління аналітики та 
обробки інформації 38 36 36 1 2 Джан Раджамі Мохаммадович

6. Управління бухгалтер-
ського обліку та звітності 16 16 16 0 0 Пластун Оксана Яківна

7. Управління інформацій-
них технологій 18 17 17 0 1 Чич Тетяна Валеріївна  

8.

Управління забезпечення 
фінансовими ресурсами, 
майном та контролю за їх 
використанням

20 20 20 0 0 Ханік Юрій Петрович

9. Юридичне управління 15 17 17 0 0 Ярчак Ігор Степанович  

10. Управління по роботі з 
громадськістю 19 19 19 0 0 Кравченко Ярослава Володимирівна

11. Управління зовнішніх ко-
мунікацій 14 13 13 0 1 Оліфіра Світлана Олександрівна

12. Управління внутрішнього 
контролю 24 19 19 0 5 Осипчук Роман Сергійович 

13. Управління спеціальних 
операцій

Відповідно до Наказу Директора Національно-
го бюро, відомості про кількість штатних оди-
ниць Управління спеціальних операцій є служ-
бовою інформацією та не можуть бути опри-
люднені

Івченко Віталій Юрійович

14. Відділ по роботі з персо-
налом 10 11 11 0 0 Саморай Олена Вікторівна 

15. Відділ документообігу 10 10 10 0 0 Асанова Людмила Михайлівна 

16. Відділ забезпечення робо-
ти Директора бюро 6 6 6 0 0 Лазутіна Ольга Миколаївна 

17. Сектор внутрішнього ау-
диту 2 0 0 0 2

18. Режимно-секретний від-
діл 8 8 8 0 0 Шевченко Юрій Володимирович 

19. Територіальні управлін-
ня, всього 21 22 22 0 0
в т.ч. Львівське територі-
альне управління 7 7 7 0 0 Лопушанський Тарас Васильович
в т.ч. Одеське територі-
альне управління 7 7 7 0 0 Деулін Володимир Юрійович
в т.ч. Харківське територі-
альне управління 7 8 8 0 0 Кравченко Юрій Олексійович

20. ВСЬОГО: 700 — — — —

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення кон-
курсу

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників

1. 02 липня Програма НАТО-Україна з професійно-
го розвитку

Навички публічних виступів  
і презентацій 2

2. 04 липня

Інститут підвищення кваліфікації  
керівних кадрів  
Національної академії державного  
управління при Президентові України

Запобігання корупції 2

3. 08 липня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Енергозбереження та підвищення енергое-
фективності. Використання альтернативних 
паливно-енергетичних ресурсів

1

4. 15 липня За організаційної підтримки Посольства 
США в Україні Фінансові розслідування 24

5. 15 липня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із лідерства 4

6. 17 липня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із лідерства 4

7. 24 липня ДП «ДерждорНДІ»
Закупівлі в дорожній галузі. Особливос-
ті формування договірних цін на дорож-
ні роботи

3

8. 29 липня Українська школа урядування Взаємодія: зв’язки з громадськістю 3

9. 07 серпня За організаційної підтримки Посольства 
США в Україні Планування розслідування 14

10. 01 вересня IT and Defence Systems MATIC Mercure V4 Criminal Analysts Training 1

11. 02 вересня Навчальний центр «Експерт ед’юкейшн» 20339-1. Планування і адміністрування 
Sharepoint 2016 1

12. 06 вересня Державний заклад післядипломної освіти 
«Академія фінансового моніторингу»

Боротьба з легалізацією (відмиванням) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванням тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового знищення

1

13. 09 вересня

Інститут післядипломної освіти Державно-
го вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана»

Мобілізаційна підготовка 1

14. 10 вересня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Медіаграмотність та медіакультура держав-
них службовців 2

15. 10 вересня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Запобігання корупції на державній служ-
бі та службі в органах місцевого самовря-
дування

1

16. 11 вересня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Запобігання корупції на державній служ-
бі та службі в органах місцевого самовря-
дування

1

17. 11 вересня Експертна служба МВС України
Семінар-нарада фахівців Експертної служ-
би МВС «Актуальні питання комп’ютерно-
технічної експертизи»

1

18. 12 вересня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Запобігання корупції на державній служ-
бі та службі в органах місцевого самовря-
дування

1

19. 13 вересня За організаційної підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» Практика процесуального інтерв’ю 13

20. 13 вересня ВУМ-online Боротьба з корупцією в державних заку-
півлях 1

21. 13 вересня Українська школа урядування
Визначення результатів оцінювання служ-
бової діяльності державних службовців у 
2019 році: покроковий план дій

1

22. 15 вересня Prometheus Психологія стресу та способи боротьби з 
ними 1

23. 16 вересня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Запобігання корупції на державній служ-
бі та службі в органах місцевого самовря-
дування

1

24. 16 вересня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із лідерства 3

25. 16 вересня Українська школа урядування Психологічні основи публічного управління 1
26. 17 вересня Українська школа урядування Психологічні основи публічного управління 1
27. 17 вересня Українська школа урядування Тайм-менеджмент 4

28. 18 вересня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із лідерства 4

29. 24 вересня Експертно-дослідна служба України

Проблемні питання призначення та прове-
дення судово-економічних експертиз у кри-
мінальних провадженнях, пов’язаних з бан-
ківською діяльністю. Експертиза докумен-
тів фінансово-кредитних операцій

6

30. 24 вересня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Електронне урядування в сучасній системі 
державного управління 2

31. 24 вересня Дипломатична академія України імені Ген-
надія Удовенка Курс із питань зовнішньої політики України 1

32. 24 вересня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Експертно-аналітична діяльність у держав-
ному управлінні 1

33. 27 вересня За організаційної підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» Практика процесуального інтерв’ю 10

34. 28 вересня Prometheus Комунікаційні інструменти для побудо-
ви репутації 2

35. 28 вересня За організаційної підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» Практика процесуального інтерв’ю 1

36. 01 жовтня За організаційної підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» Практика процесуального інтерв’ю 1

37. 07 жовтня

Харківський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Лідерство та методи управління персона-
лом в органах влади 1

38. 08 жовтня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Етичні засади державної служби. Оновлен-
ня влади 4

39. 09 жовтня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із лідерства 4

40. 10 жовтня Захід відбувся за організаційної підтримки 
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні

Персональний брендинг і техніка презен-
тацій 9

41. 15 жовтня Навчальний центр «Експерт Ед’юкейшн» Microsoft project server 2016. Бізнес-нала-
штування 3

42. 15 жовтня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Доступ до публічної інформації 4

43. 16 жовтня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

З питань запобігання корупції 1

44. 17 жовтня Навчальний центр «Експерт ед’юкейшн» Microsoft project server 2016. Бізнес-нала-
штування 1

45. 17 жовтня Навчальний центр «Експерт ед’юкейшн» Microsoft project server 2016. Для керівни-
ків проєктних задач 2

46. 17 жовтня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Взаємодія органів публічної влади з гро-
мадськістю 1

47. 18 жовтня Навчальний центр «Експерт ед’юкейшн» Microsoft project server 2016. Для виконан-
ня проєктних задач 5

48. 21 жовтня За організаційної підтримки Посольства 
США в Україні

Семінар із проведенням психофізіоло-
гічних досліджень з використанням полі-
графа

2

49. 21 жовтня За організаційної підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) Нове правосуддя 1
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50. 22 жовтня
За організаційно-фінансової підтримки 
Відділу з правоохоронних питань Посоль-
ства США в Україні

Зміна звичок та способу мислення — мі-
сія неможлива 16

51. 22 жовтня
Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Децентралізація влади в Україні та рефор-
мування місцевого самоврядування 1

52. 22 жовтня

Львівський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Сучасні технології управління персоналом 1

53. 23 жовтня Навчальний центр «ConcordCentre» Курси іноземних мов (англійська мова) 1

54. 23 жовтня За підтримки Організації з безпеки та спів-
робітництва в Європі (ОБСЕ)

Національна оцінка ризиків, як інструмент 
боротьби із незаконними фінансовими по-
токами

1

55. 28 жовтня За підтримки Посольства Великої Брита-
нії в Україні

Курс із розслідування хабарництва та ко-
рупції 5

56. 30 жовтня
За підтримки Національного агентства з 
боротьби зі злочинністю Великої Брита-
нії (NCA)

Навчальний курс із розслідування хабарни-
цтва та корупції 5

57. 30 жовтня Українська школа урядування Запобігання та виявлення корупції — прак-
тика застосування 6

58. 04 листо-
пада Українська школа урядування Практичний курс української мови (за но-

вою редакцією українського правопису) 2

59. 05 листо-
пада

Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Особливості регіонального розвитку в умо-
вах децентралізації 2

60. 06 листо-
пада Сертифікація Cisco Маршрутизація та комутація 1

61. 07 листо-
пада

Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Політичне лідерство. Лідерство в управлін-
ській діяльності 1

62. 11 листо-
пада

Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Культура ділового мовлення, як інструмент 
кар’єрного зростання державного службов-
ця. Публічні комунікації

2

63. 12 листо-
пада

За організаційної підтримки Представни-
цтва НАТО в Україні

Програма НАТО — Україна з виховання до-
брочесності 3

64. 13 листо-
пада

Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Запобігання корупції 4

65. 13 листо-
пада

Інститут підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України

Цифрова грамотність публічних службов-
ців. Smart-технології 7

66. 18 листо-
пада

За організаційної підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) Нове правосуддя 1

67. 19 листо-
пада Навчальний центр «КОТЕФІ» Безпечна експлуатація теплових устано-

вок і мереж 1

68. 20 листо-
пада Навчальний центр «КОТЕФІ» Електробезпека, IV група 2

69. 25 листо-
пада Українська школа урядування Практичний курс української мови (за но-

вою редакцією українського правопису) 1

70. 26 листо-
пада Українська школи урядування

Запобігання та виявлення корупції: практи-
ка застосування.
Фінансовий контроль: проблемні аспекти

1

71. 27 листо-
пада

За організаційної підтримки Комітету за-
хисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України 

Питання кримінального процесу та профе-
сійних прав адвокатів 4

72. 27 листо-
пада Українська школа урядування Загальна короткострокова програма з пи-

тань стратегічних комунікацій 1

73. 02 грудня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із розслідування міжнародних еконо-
мічних злочинів і корупції 5

74. 02 грудня

Харківський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президен-
тові України

Управління персоналом в органах влади 1

75. 04 грудня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із розслідування міжнародних еконо-
мічних злочинів і корупції 4

76. 04 грудня Українська школа урядування Фінансовий контроль: проблемні аспекти 5
77. 05 грудня Українська школа урядування Управління персоналом 1

78. 09 грудня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із розслідування міжнародних еконо-
мічних злочинів і корупції 5

79. 11 грудня
За організаційної підтримки Національного 
агентства з боротьби зі злочинністю Вели-
кої Британії (NCA)

Курс із розслідування міжнародних еконо-
мічних злочинів і корупції 4

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

1. 01-26 липня Королівство Норвегія (м. Осло) Навчальний курс «Інноваційне 
е-урядування в місцевій демократії» 1

2. 07-15 липня Литовська Республіка  
(м. Вільнюс)

Участь у Transparency International 
School on Integrity 1

3. 08 липня-02 серпня
Федеративна Республіка  

Німеччина 
(м. Гарміш-Партенкірхен)

Навчальна програма з боротьби з 
транснаціональною злочинністю 8

4. 20 липня-03 серпня Малайзія
(м. Куала-Лумпур)

Навчальний курс із питань боротьби з 
корупцією, який проводиться Антико-
рупційною академією Малайзії (MACA) 
у рамках Малайзійської Програми тех-
нічної співпраці

1

5. 03-25 серпня Сполучені Штати Америки
(м. Лос-Анджелес) Тренінг із тактичної підготовки 10

6. 10-25 серпня Сполучені Штати Америки
(м. Лос-Анджелес) Тренінг із тактичної підготовки 1

7. 18-23 серпня Сінгапур
(м. Сінгапур)

Стажування з питань сінгапурського 
досвіду протидії корупції 2

8. 22-24 серпня Литовська Республіка
(м. Вільнюс)

Участь у регіональному антикорупцій-
ному семінарі 16

9. 23 серпня-01 вересня Сполучені Штати Америки 
(м. Орландо)

Щорічна конференція Американської 
асоціації поліграфологів 1

10. 08-28 вересня Італійська Республіка (м. Остіа) Навчальна програма «Управління фі-
нансовими розслідуваннями» 1

11. 15 вересня-05 жовтня Угорська Республіка  
(м. Будапешт)

Курс із розвитку лідерства у правоохо-
ронних органах (LEDL) 110 1

12. 21-25 вересня Республіка Болгарія (м. Софія)
Тренінг для випускників програми На-
ціональної академії ФБР (FBI National 
Academy)

1

13. 05 жовтня-16 листопада Японія 
(м. Токіо)

Курс «Кримінальна юстиція як відпо-
відь на корупцію» 1

14. 13-26 жовтня Французька Республіка  
(м. Страсбург)

VIII тренінгова сесія Європейського 
коледжу з кримінальних фінансових 
розслідувань та кримінального фінан-
сового аналізу

1

15. 13-26 жовтня Угорська Республіка  
(м. Будапешт)

Курс із розслідування злочинів, 
пов’язаних з використанням крипто-
валют

2

16. 23-25 жовтня Словацька Республіка  
(м. Братислава)

Семінар «Unique Slovak Anti-Letterbox 
Companies’ Law: Transparency of 
Beneficial Ownership»

1

17. 28 жовтня-02 листопада Угорська Республіка  
(м. Будапешт) Тренінг по роботі з інформаторами 15

18. 05-16 листопада Королівство Нідерланди (м. Гаага)
Тренінгова програма MATRA з питань 
верховенства права «Державні заку-
півлі»

1

19. 09-17 листопада Сполучені Штати Америки  
(м. Вашингтон)

Семінар «Глобальна боротьба з транс-
національною організованою злочин-
ністю»

6

20. 10-15 листопада Федеративна Республіка  
Німеччина (м. Обераммергау)

Курс із питань розбудови доброчес-
ності 1

21. 17-21 листопада Колумбія 
(м. Медельїн)

Глобальна конференція Інтерполу з 
питань боротьби з корупцією та по-
вернення активів

1

22. 24-27 листопада Румунія 
(м. Бухарест)

Конференція з питань розслідувань 
шахрайства та корупції, яка впливає 
на фінансові інтереси ЄС

2

23. 26-28 листопада Федеративна Республіка  
Німеччина (м. Мюнхен)

Конференція «Протидія корупції в 
рамках Стратегії Європейського Союзу 
для Дунайського регіону»

2

24. 30 листопада-15 грудня Канада 
(м. Торонто)

Навчальна стипендіальна програма з 
питань управління ключовими опера-
ціями у сфері кримінальної юстиції

1

25. 30 листопада-15 грудня Сполучені Штати Америки
(м. Х’юстон) Тренінг «Орієнтування на місцевості» 6

26. 05-07 грудня Латвійська Республіка 
(м. Рига)

Конференція «Реформи України та єв-
ропейський шлях» 1

27. 08-21 грудня Французька Республіка  
(м. Париж)

Семінар «Інновації та цифрові пере-
творення у державному секторі» 3

28. 09-12 грудня Королівство Швеція  
(м. Стокгольм)

XIX Щорічна професійна конференція 
та Генеральна Асамблея EPAC/EACN 4

29. 09-21 грудня Французька Республіка  
(м. Париж) Семінар «Боротьба з корупцією» 2

30. 10-12 грудня Румунія 
(м. Сіная)

Конференція «Регіональна ініціати-
ва з питань організації етики та добро-
чесності»

1

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ; КІЛЬ-
КІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 
УКРАЇНИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇ-
НИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Вид діяльності Кількість Примітка

1. Надійшло звернень та скарг на дії  
працівників Національного бюро 283

2. Здійснено службових розслідувань 8

До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали 
для вирішення питання про притягнення до дисци-
плінарної відповідальності стосовно 17 працівни-

ків (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали 
щодо 9 працівників, стосовно 8 працівників матеріа-

ли перебувають на розгляді)

3. Притягнуто до відповідальності  
працівників Національного бюро 6

Догана — 4; 
Попередження про неповну службову відповід-

ність — 1;
Звільнення — 1

4. Здійснено моніторинг способу життя 2
5. Здійснено перевірок на доброчесність 8

6. Розпочато оперативно-розшукових 
справ 1

7.

Кримінальні провадження, досудове 
розслідування яких здійснювали  
детективи Управління внутрішнього 
контролю Національного бюро

59 із них: закрито — 17; об’єднано — 22; направлено 
за підслідністю — 6; залишок — 14

7.  КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 31.12.2019 (тис. грн)

№ Найменування 

Затверджено станом на початок 
2019 року

Затверджено з урахуванням змін 
(станом на 31.12.2019)

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Загальний фонд Спеціальний 

фонд Разом

1. Видатки на оплату праці 514 674,5 514 674,5 514 674,5
2. Нарахування на оплату праці 97 241,9 97 241,9 97 241,9
3. Придбання товарів і послуг 103 341,7 43,2 103 411,4 4 704,6 108 116,0
4. Соціальне забезпечення 45 006,5 45 006,5 45 006,5
5. Інші (поточні) видатки 1 113,5 1 043,8 1 043,8
6. Капітальні видатки 106 120,1 106 120,1 7 173,8 113 293,9

Всього 867 498,2 867 498,2 11 878,4 879 376,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного  
бюджету у 2019 році

№ Найменування 
Затверджено на 2019 рік  

(з урахуванням змін) 
тис. грн

Касові видатки
тис. грн % виконання

1. Видатки на оплату праці 514 674,5 514 662,9 100%
2. Нарахування на оплату праці 97 241,9 93 411,0 96%
3. Придбання товарів і послуг 103 411,4 80 202,5 78%
4. Соціальне забезпечення 45 006,5 26 144,9 58%
5. Інші (поточні) видатки 1 043,8 136,7 13%
6. Капітальні видатки 106 120,1 59 336,4 56%

Всього 867 498,2 773 894,4 89%

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 
ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ’ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№ Вид Всього

в т.ч. до Львів-
ського територі-
ального управ-

ління

в т.ч. до Хар-
ківського те-

риторіального 
управління

в т.ч. до Одесь-
кого територі-
ального управ-

ління
1. Звернення громадян, всього 13037 210 148 182

звернення, що надійшли засобами пошто-
вого зв’язку безпосередньо до Національно-
го бюро, а також ті, що пересилалися з ін-
ших установ

4925 177 136 128

звернення, подані до громадської приймальні 730 33 16 54
звернення громадян до кол-центру 7382 — — —

2.
Запити та звернення народних депутатів 
України, надіслані безпосередньо до Націо-
нального бюро

169 0 0 0

в т.ч. запити та звернення народних депу-
татів України щодо відомостей, наведених в 
е-деклараціях

3 0 0 0

3. Звернення народних депутатів України, пере-
слані іншими органами 43 0 0 0

4. Запити на доступ до публічної інформації 305 3 2 5
5. Заяви, звернення юридичних осіб 651 22 25 32
6 Заяви, звернення державних органів 287 12 10 9
7. Заяви, звернення громадських організацій 758 20 10 50

ВСЬОГО 15250 267 195 278
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період запити від НАБУ запити до НАБУ
надіслано виконано отримано виконано

всього станом на 31.12.2019 721 457 49 39
за період 01.07.2019 по 31.12.2019 114 98 15 7

Перелік країн, до яких Національне бюро направило запити про міжнародну  
правову допомогу

станом на 31.12.2019

Країна Кількість запитів Країна Кількість запитів
Австралія 1 Князівство Монако 8
Азербайджанська Республіка 2 Нігерія 1
Республіка Австрія 34 Королівство Нідерландів 11
Народна Республіка Бангладеш 1 Федеративна Республіка Німеччина 32
Беліз 14 Королівство Норвегія 3
Королівство Бельгія 4 Об’єднані Арабські Емірати 16
Республіка Білорусь 7 Острів Джерсі 2
Республіка Болгарія 14 Острів Мен 2
Британські Віргінські Острови 21 Республіка Панама 11
Сполучене Королівство Великої Бри-
танії та Північної Ірландії 41 Південна Корея 3

Гонконг, Спеціальний Адміністратив-
ний Район Китайської Народної Рес-
публіки

9 Південно-Африканська Республіка 1

Грецька Республіка 7 Республіка Польща 22
Грузія 6 Російська Федерація 23

Королівство Данія 4 Румунія 6
Естонська Республіка 22 Королівство Саудівська Аравія 1
Арабська Республіка Єгипет 1 Республіка Сейшельські Острови 4
Держава Ізраїль 4 Сент-Вінсент і Гренадіни 1
Республіка Індія 2 Федерація Сент-Кіттс і Невіс 3
Республіка Ірландія 1 Сербія 1
Королівство Іспанія 9 Республіка Сінгапур 5
Італійська Республіка 10 Словацька Республіка 8
Республіка Казахстан 6 Сполучені Штати Америки 21
Кайманові Острови 1 Республіка Таджикистан 1
Канада 4 Турецька Республіка 7
Киргизька Республіка 1 Угорщина 4
Республіка Кіпр 54 Узбекистан 1
Китайська Народна Республіка 7 Східна Республіка Уругвай 1
Латвійська Республіка 120 Фінляндська Республіка 1
Литовська Республіка 12 Французька Республіка 11
Ліван 1 Республіка Хорватія 1
Велике Герцогство Люксембург 3 Чеська Республіка 22
Князівство Ліхтенштейн 3 Чорногорія 5
Македонія 1 Швейцарська Конфедерація 37
Республіка Мальдіви 4 Королівство Швеція 2
Мальта 1 Шотландія 5
Маршалові Острови 1 Японія 1
Республіка Молдова 4   

Прокуратурою Автономної Республіки 
Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні № 42016000000003996 
від 20.12.2016 за підозрою колишнього суд-
ді Апеляційного суду Автономної Респу-
бліки Крим Редько Галини Володимирів-
ни, 22.03.1974 року народження, у вчинен-
ні державної зради, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України.

В межах вказаного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано до-
статньо доказів для зміни раніше повідомле-
ної підозри, у зв’язку із викладеним на вико-
нання положень ст. 297-5 КПК України про-
понуємо підозрюваній Редько Галині Воло-
димирівні, 22.03.1974 року народження, при-
бути разом зі своїм захисником до прокуро-
ра відділу прокуратури Автономної Республі-
ки Крим Романюк Л.М. (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) у період з 10.02.2020 по 
12.02.2020 (з 09:00 по 18:00) для проведення 
вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки 
Крим здійснюється процесуальне керівни-
цтво досудовим розслідуванням у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002458 
від 20.09.2016 за підозрою колишньо-
го судді Київського районного суду м. Сім-
ферополя Тихопоя Олексія Олександрови-
ча, 24.01.1976 року народження, у вчиненні 
державної зради, за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України.

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібрано 
достатньо доказів для зміни раніше повідо-
мленої підозри, у зв’язку із викладеним на 
виконання положень ст. 297-5 КПК України 
пропонуємо підозрюваному Тихопою Олек-
сію Олександровичу, 24.01.1976 року наро-
дження, прибути разом зі своїм захисником 
до прокурора відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Романюк Л.M. (м. Ки-
їв, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 10.02.2020 по 12.02.2020 (з 09:00 по 18:00) 
для проведення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000003329 від 11.11.2016 за 
підозрою колишнього судді Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим Погреб-
няка С.М. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібрано 
достатньо доказів для зміни раніше повідо-
мленої підозри, у зв’язку із викладеним на 
виконання положень ст. 297-5 КПК Украї-
ни пропонуємо підозрюваному Погребня-
ку Сергію Миколайовичу, 01.05.1968 року 
народження, прибути разом зі своїм захис-
ником до прокурора відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим Кожухаря Є.В. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у 
період з 10.02.2020 по 13.02.2020 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної проце-
суальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному провадженні  
№ 42015000000001289 від 26.06.2015 за 
підозрою колишнього судді Апеляційно-
го суду Автономної Республіки Крим Бе-
дрицької М.О. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України.

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше 
повідомленої підозри, у зв’язку із викла-
деним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропонуємо підозрюваній Бе-
дрицькій Марії Олександрівні, 06.01.1980 
року народження, прибути разом зі своїм 
захисником до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Кожуха-
ря Є.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) у період з 10.02.2020 по 13.02.2020 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному провадженні  
№ 42015000000001289 від 26.06.2015 за 
підозрою колишнього судді Апеляційно-
го суду Автономної Республіки Крим Собо-
люка М.М. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше по-
відомленої підозри, у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваному Собо-
люку Михайлу Миколайовичу, 22.11.1958 
року народження, прибути разом зі своїм 
захисником до прокурора відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Кожуха-
ря Є.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) у період з 10.02.2020 по 13.02.2020 
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 
процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуван-
ням у кримінальному провадженні № 
42017000000000648 від 09.03.2017 за 
підозрою Булгакова Сергія Вікторовича, 
01.03.1976 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна 
зрада).

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше 
повідомленої підозри, у зв’язку із викла-
деним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропонуємо підозрюваному 
Булгакову Сергію Вікторовичу, 01.03.1976 
року народження, прибути разом зі сво-
їм захисником до прокурора відділу про-
куратури Автономної Республіки Крим Ба-
викіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 10.02.2020 по 
12.02.2020 (з 09:00 по 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002453 від 20.09.2016 
за підозрою Гуріної Ольги Валеріївни, 
30.03.1970 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше по-
відомленої підозри, у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваній Гурі-
ній Ользі Валеріївні, 30.03.1970 року на-
родження, прибути разом зі своїм захис-
ником до прокурора відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим Лисіюка Є.М. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у 
період з 10.02.2020 по 12.02.2020 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної проце-
суальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002459 від 20.09.2016 за 
підозрою Діденка Дениса Олександрови-
ча, 14.06.1978 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше по-
відомленої підозри, у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваному Діден-
ку Денису Олександровичу, 14.06.1978 ро-
ку народження, прибути разом зі своїм за-
хисником до заступника начальника від-
ділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Литвиненко Д.В. (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) у період з 10.02.2020 
по 12.02.2020 (з 09:00 по 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному провадженні  
№ 42017000000000200 від 17.11.2017 
за підозрою Домбровського Олександра 
Олександровича, 31.10.1986 року наро-
дження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше по-
відомленої підозри, у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваному Домб-
ровському Олександру Олександровичу, 
31.10.1986 року народження, прибути ра-
зом зі своїм захисником до прокурора від-
ділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Косяченко Т.М. (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) у період з 10.02.2020 
по 12.02.2020 (з 09:00 по 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Респу-
бліки Крим здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002449 від 20.09.2016 
за підозрою Двірник Надії Вікторівни, 
18.11.1974 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (держав-
на зрада).

В межах вказаного кримінального про-
вадження стосовно вказаної особи зібра-
но достатньо доказів для зміни раніше по-
відомленої підозри, у зв’язку із викладе-
ним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваній Двір-
ник Надії Вікторівні, 18.11.1974 року на-
родження, прибути разом зі своїм захис-
ником до прокурора відділу прокуратури 
Автономної Республіки Крим Лисіюка Є.М. 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у 
період з 10.02.2020 по 12.02.2020 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної проце-
суальної дії.

З 20.02.2020 ПрАТ «Датагруп» впроваджує нові тарифи на послугу з до-

ступу до мережі інтернет через супутниковий канал зв’язку за технологі-

єю TOOWAY для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. З детальні-

шою інформацією про нові тарифи та умови їх застосування можна озна-

йомитися на сайті www.datagroup.ua або за номером телефону контакт-цен-

тру 0 800 21 00 00.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. 
(проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова. 228) викликається на 20.02.2020 року на 10-00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (іn аbsentiа), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне су-
дове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій, видане 

Головним управлінням Національної 
Гвардії України м. Києва, серія 
МВ № 003594  від 14 лютого 

2015 р. на ім’я  Кокоша Андрія 
Олександровича, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродже-

нець смт Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., гро-
мадянин України, останнє відоме місце проживання: Луганська 
обл., Новоайдарський р-н, смт Трьохізбенка, вул. Булавіна, вам не-
обхідно з’явитися 18.02.2020 року на 10 год. 00 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для 
розгляду кримінального провадження про обвинувачення Сотнікова Івана 
Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н.І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка 

м. Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою: вул. Пуш-
кіна, буд.17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 18.02.2020 року на 10 год. 30 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального про-
вадження про обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 20.12.1971 р.н., уродже-

нець м. Ровеньки Луганської обл., останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, на підставі ст.ст. 
134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 18.02.2020 року 
об 11 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Головуючий суддя Деркач Н. І.

Шановний кредиторе!
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АВТЕК-СТРОЙТЕХ» (ідентифікаційний код 35534069) пові-
домляє про те, що загальними зборами учасників товари-
ства, що відбулися 31 січня 2020 року (протокол № 31 від 
31.01.2020) прийняте рішення про виділення з ТОВ «АВТЕК-
СТРОЙТЕХ» частини майна, прав та обов’язків та створення 
на їх базі ТОВ «АВТЕК-СТРОЙЛЕНД», статутний капітал яко-
го буде розподілений між ТОВ «АВТЕК-СТРОЙТЕХ» та ТОВ 
«АВТЕК-СТРОЙЛЕНД» зі збереженням співвідношення час-
ток учасників ТОВ «АВТЕК-СТРОЙТЕХ».

Вказаним рішенням установлений термін для заявлен-
ня вимог кредиторами протягом одного місяця від да-
ти публікації повідомлення про виділ. По закінченню стро-
ку пред’явлення вимог кредиторам будуть складені розпо-
дільчі баланси та передавальні акти для затвердження його 
загальними зборами учасників  товариства  і подання в ор-
гани державної реєстрації.

Голова комісії з виділу, генеральний директор Товари-
ства Кириленко Ю.В.

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд ви-
кликає Блізнюкова Дмитра Володи-
мировича, 1981 р.н., та Буйненка Оле-
га Володимировича, 1975 р.н., на 27 
лютого 2020 року на 11 год. 45 хв. як 
обвинувачених у кримінальному про-
вадженні за ч. 3 ст.186 КК України.

Судове засідання відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: м. Запо-
ріжжя, пр. Соборний, 162.

Суддя С.В. Дадашева

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сер-

гіївна, 15 квітня 1975 року народження, 
викликається о 10-00 годині 21 лютого 
2020 року до Куп’янського міськрайон-
ного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська область, м. Куп’янськ, 
вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня спеціального судового засідання у 
провадженні №1-кп/628/14/20, справа 
№ 628/468/17. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченої передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримі-
нальному провадженню 1-кп/185/344/19, справа № 185/2592/17 за обвинува-
ченням Матющенко Катерини Сергіївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню 
призначено за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачена Матющенко Катерина Сергіївна викликається для участі в 
підготовчому судовому засіданні, призначеному на 20 лютого 2020 року об 
11.00 годині, у приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Н.Г.Самоткан
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4..-9 +1..+6 Черкаська -7..-12 +2..-3

Житомирська -4..-9 +1..+6 Кіровоградська -7..-12 +2..-3
Чернігівська -5..-10 0..+5 Полтавська -8..-13 +2..-3
Сумська -8..-13 +1..-4 Дніпропетровська -11..-16 +2..-3
Закарпатська -5..-10 +1..+6 Одеська -7..-12 0..+5
Рівненська -3..-8 +2..+7 Миколаївська -9..-14 -1..+4
Львівська -3..-8 +2..+7 Херсонська -10..-15 0..-5
Івано-Франківська -4..-9 +2..+7 Запорізька -12..-17 -1..-6
Волинська -2..-7 +2..+7 Харківська -11..-16 -2..-7
Хмельницька -3..-8 +2..+7 Донецька -12..-17 -2..-7
Чернівецька -5..-10 +2..+7 Луганська -12..-17 -2..-7
Тернопільська -3..-8 +2..+7 Крим -6..-11 0..-5
Вінницька -4..-9 -2..+3 Київ -4..-6 +2..+4

Укргiдрометцентр

Нинішній рік 
на Тернопіллі 
присвятили бандурі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СТРУНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ.  У Тернопільській області 2020 рік, 
який вирішили присвятили бандурі, триватиме під знаком Зіновія Што-
калка, всесвітньо відомого митця, бандуриста-віртуоза, поета, художни-
ка, композитора, доктора медицини. Він народився 100 років тому на 
Тернопіллі, а земний шлях закінчив 1968-го у США. 

В обласній державній адміністрації вже обговорили і склали програму 
відзначення Року бандури. Насамперед в освітніх і мистецьких навчаль-
них закладах краю організують тематичні заняття, наукові форуми, се-
мінари, конференції. У бе-
резні відбудеться Кобзар-
ське свято до 206-ї річниці 
із дня народження Тараса 
Шевченка. 

100-річчю Зіновія Што-
калка присвятять кіль-
ка заходів. Запланова-
но Всеукраїнський фес-
тиваль-конкурс кобзар-
ського мистецтва «Срібні 
струни» імені Зіновія Што-
калка. У ньому творчо 
змагатимуться учні спе-
ціалізованих мистецьких 
закладів освіти, студенти, 
виконавці на українських 
струнних музичних інстру-
ментах. У травні, коли Зі-
новій Штокалко з’явився 
на світ, запросять на уро-
чисту академію. У місті 
Бережани на фасаді гім-
назії мають намір відкри-
ти пам’ятну дошку на йо-
го честь, а на Алеї мистецтв Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка — скульптурну компози-
цію «Бандурист».  

Під час Року бандури вшанують музичною імпрезою  пам’ять ще од-
ного видатного українського бандуриста Костя Місевича, який народив-
ся на теперішній Хмельниччині, а вічний спокій знайшов на Тернопіллі.

На Сумщині вийшла книжка про давній 
Путивль

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ. 
Завдяки зусиллям фахівців дер-
жавного історико-культурного 
заповідники в Путивлі видано 

об’ємну працю про давнє місто 
на Сумщині,  оспіване в багатьох 
історичних творах і насамперед 
у «Слові о полку Ігоревім». Ав-
тори монографічної праці «Дав-
ній Путивль» археологи док-
тор історичних наук Олег Сухо-

боков і кандидат історичних на-
ук Світлана Юренко проаналізу-
вали стародавні  писемні дже-
рела і розповіли читачам осно-
вні етапи формування міста до-
би Київської Русі, яка вважаєть-
ся початком формування укра-

їнської державності. Текстовий 
матеріал доповнено світлинами, 
кресленнями, мапами, що да-
ють змогу шанувальникам істо-
рії більше дізнатися про минуле 
не тільки Путивля, а й інших міст, 
городищ, поселень.  

На стіні полтавського храму встановили 
пам’ятну дошку його колишньому 
настоятелеві  

 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Полтаві 
урочисто відкрили пам’ятну до-
шку одному з 12 полтавців, які 
брали участь у бою під Крута-
ми, поетові, історику, настояте-
леві Свято-Миколаївської церк-
ви Демидові Буркові-Корецько-
му, уродженому вінничанинові, 
частина життя якого минула на 
Полтавщині. Небайдужі полтав-
ці встановили її на стіні храму, в 
якому він колись служив.

Демид Бурко — церковний 
і громадський діяч, делегат  
I Всеукраїнського військово-
го з’їзду (травень 1917 р.), ре-
ферент інформаційного бюро 
Секретаріату військових справ 
Центральної Ради. Свідок про-
голошення ІV Універсалу. У бою 
під Крутами  воював у складі 1-ї 
Української військової школи 
імені Богдана Хмельницького.

Серед найкращих екскурсоводів шкільних 
музеїв Луганщини — підлітки з Привілля

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЮНИЙ ТУРИЗМ. У Луган-
ській області відбувся перший 
тур Всеукраїнського конкурсу 
екскурсоводів музеїв навчаль-
них закладів «Край, в якому я 
живу». На очний етап було за-
прошено юних екскурсоводів зі 

Сватівського, Старобільського 
та Біловодського районів і з Ли-
сичанська. 

Як повідомляє обласний де-
партамент освіти і науки, піс-
ля оглядової екскурсії музеєм 
«Історія м. Привілля та рідного 
краю» Лисичанської ЗОШ №7 у 
багатьох присутніх виникло ба-
жання відвідати його. Тут немає 

нічого дивного: підлітки зі шко-
ли селища Привілля часто при-
ймають гостей і самі подорожу-
ють, адже мають десятилітній 
стаж співпраці з гімназією міс-
та Бичина Опольського воєвод-
ства Республіки Польща. Тож 
навчилися розповідати про рід-
ний край і визначати найціка-
віше навіть за умови не зовсім 

досконалого знання іноземних 
мов та без експонатів.

За словами організаторів за-
ходу, основні завдання конкур-
су — залучити учнівську мо-
лодь до туристсько-краєзнав-
чої та екскурсійної роботи, по-
глибити знання методів і форм 
музейної роботи, засобів попу-
ляризації музейних колекцій.

Демид Бурко-Корецький буде смолоскипом майбутнім і сучасним захисникам
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Курс на фінансову грамотність
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! У фіналі VI Всеукраїнського турніру 
юних знавців курсу «Фінансова грамотність», у якому бра-
ли участь шість команд України, харківські школярі виборо-
ли друге місце, поступившись команді «Черлені пацьорки» з  
Івано-Франківської області. Харків’ян з команди «Бізнес-си-
ла» Московського району представляли учні чотирьох шкіл: 
Дмитро Красноруцький (школа №143), Дар’я Степаненко (лі-
цей №141), Марія Данець (школа №139), Аліна Криворучко 
і Нгуєн В’є Хоанг (обоє з гімназії №43). Усі учасники фіналу 
продемонстрували не тільки високий рівень знань з фінансо-
вої грамотності, а й навички проведення дебатів і вміння пра-
цювати разом.

Друге місце з харків’янами розділила команда  «Vista» ко-
мунального закладу «Луцька гімназія №21 імені Михайла 
Кравчука», а третю сходинку п’єдесталу переможців посіли 
«Конотопські відьми»  Конотопської спеціалізованої школи І—
ІІІ ступенів №3 Сумської області, «Фінансист» комунального 
закладу «Фізико-математична гімназія №17» Вінницької об-
ласті та «Бізнес-ангели» Чернівецького міського ліцею №1. Дружна команда переможців «Черлені пацьорки»
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«Взяв би я бандуру, та заграв,  
що знав...»
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