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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Прем’єр-міністр про вакцинацію від COVID-19 як єдиний 
шлях зупинити поширення пандемії

До чого призводить 
газовий шантаж від РФ

ПІДТРИМКА. Згідно з рішенням РНБО та уряду, «Оператор ГТС Укра-
їни» надав екстрену допомогу Молдові обсягом 15 мільйонів кубоме-
трів газу у вигляді тимчасової позички задля стабілізації тиску в мол-
довській газотранспортній системі. Зроблено це на період організації 
додаткових закупівель блакитного палива тамтешніми відповідними 
структурами. 

«Саме так діють друзі та партнери. Дуже добре пам’ятаю, коли у бе-
резні 2018 року Газпром за 15 хвилин до початку постачання заявив 
про відмову, незважаючи на отриману попередню оплату від України. 
Тоді всі ми підтримали країну та зменшили споживання, — написав 
на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС 
України» Сергій Макогон. — Майже аналогічну ситуацію переживає 
Молдова. Газпром значно зменшив постачання газу та збільшив його 
вартість. РФ готова надати знижку в разі політичних поступок від но-
вого проєвропейського уряду Молдови. Це приклад використання га-
зу як гібридної зброї». 

Він переконаний, що настав час Європі реагувати на агресивну пове-
дінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи в ЄС та Молдові.

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

9,6% 
становитиме до кінця року рівень 

інфляції, за даними жовтневого 

Інфляційного звіту Національного банку   

«Під час поїздок регіонами 
ми обговорюємо  

з головами громад, як 
пришвидшити темпи 
вакцинації, аби щодня  

в Україні робити понад 
300 тисяч щеплень».

Влада прагне 
тримати руку  
на пульсі подій 

СУСПІЛЬСТВО. Проблеми сьогодення потребують консолідації 
зусиль і бажання їх розв’язувати
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У неділю, 31 жовтня, о 4.00 
год. за київським часом країна 
переходить на зимовий час. Для 
цього необхідно перевести стрілки 
годинників на годину назад
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ЦИТАТА ДНЯ

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 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяців. . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на рік . . . . . . . . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2022 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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ДУХОВНІСТЬ

Поет, видавець Михайло Чухран 
розповідає «Урядовому кур’єру» 
про  унікальне Королевське 
Євангеліє, до  повернення якого 
долучився особисто

Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України окреслив напрями їхньої співпраці
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документи

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

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

Оголошення № 286/5/5780-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

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

та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Вінниця, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 30 квартир;  

лот 3 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 4 — м. Ужгород, до 50 квартир; лот 5 — м. Жи-
томир, до 30 квартир; лот 6 — м. Запоріжжя, до 30 квартир; лот 7 — м. Івано-Фран-
ківськ, до 30 квартир; лот 8 — м. Київ, до 100 квартир; лот 9 — м. Кропивницький, до 
30 квартир; лот 10 — м. Львів, до 100 квартир; лот 11 — м. Миколаїв, до 50 квартир; 
лот 12 — м. Одеса, до 100 квартир; лот 13 — м. Полтава, до 50 квартир; лот 14 —  
м. Рівне, до 30 квартир; лот 15 — м. Суми, до 10 квартир; лот 16 — м. Тернопіль, 
до 30 квартир; лот 17 — м. Харків, до 100 квартир; лот 18 — м. Херсон, до 30 квар-
тир; лот 19 — м. Хмельницький, до 30 квартир; лот 20 — м. Черкаси, до 30 квартир;  
лот 21 — м. Чернівці, до 30 квартир; лот 22 — м. Чернігів, до 30 квартир; лот 23 —  
м. Ковель Волинської області, до 15 квартир; лот 24 — м. Коломия Івано-Франків-
ської області, до 15 квартир; лот 25 — м. Біла Церква Київської області, до 30 квар-
тир; лот 26 — м. Бровари Київської області, до 30 квартир; лот 27 — м. Білгород-Дні-
стровський Одеської області, до 30 квартир; лот 28 — смт Таїрове, с. Крижанівка,  
с. Фонтанка, смт Авангард, смт Хлібодарське Одеської області, до 30 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: 
www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропо-
зицій щодо закупівлі квартир.

4. Терміни передачі квартир та оформлення права власності на квартири за Дер-
жавою Україна в особі Міністерства оборони України: на вторинному ринку — 
до 20.12.2021; на умовах пайової участі терміни передачі квартир — до 15.04.2022, 
оформлення права власності — до 30.04.2022;

терміни дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2021; на умовах пайової 
участі — до 31.12.2022.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель 

та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 10.11.2021, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 10.11.2021, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасника-

ми: Присяжнюк Вікторія Іванівна, Тимошенко Олена Леонідівна, тел. (044) 4547459, 
zakupivli.zhytla@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олександрівна, тел. (044) 2713917.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст.ст. 111-112, 276-278 та гла-

ви 11 КПК України повідомляю, що 27.10.2021 у кримі-
нальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.09.2019 за 
№ 22019240000000035 за ознаками злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України складено письмове повідомлен-
ня про підозру, згідно якого Брянцев Денис Володимирович, 
22.07.1986 р.н., підозрюється в участі у терористичній органі-
зації, а також в організаційному та іншому сприянні діяльності 
терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Брянцев Денис Володимирович, 22.07.1986 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, 
викликається на 10 год. 00 хв. 01, 02 та 04 листопада 2021 року 
до слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Лав-
рієнка О. М. в каб. № 124 за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73, для про-
ведення слідчих та процесуальних дій (вручення  повідомлен-
ня про підозру, допиту як підозрюваного, оголошення про за-
вершення досудового розслідування, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отримання копії обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у 
кримінальному провадженні № 22019240000000035 за ознака-
ми вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Марченко Сергій Миколайович, 15.01.1976 р.н., громадянин 

України, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 19, 
кв. 131, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 03.11.2021 на 10 год. до Державного бюро 
розслідувань у каб. № 524 по вул. Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42016000000000875 від 30.03.2016. У разі погодження про-
курором повідомлення про нову підозру, його отримання.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-
чені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР М. Шаповалов 
тел. 365-40-00

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Гал-

кіна Олега Євгеновича, 16.08.1978 року народження зареє-
строваного за адресою: м. Дружівка, вул.Чапаєва, 54/21, До-
нецької обл., як обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 22021260000000035 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 04 листопада 2021 року на  
14-00 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 
4, кабінет 19.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ного Галкіна Олега Євгеновича у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження останній вважа-
ється належним чином ознайомлений з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

Державне підприємство «Київське лісове господарство» (код 
ЄДРПОУ 00991373) повідомляє, що наказом Державного агент-
ства лісових ресурсів України від 26.10.2021 №690 прийнято рі-
шення про припинення діяльності юридичної особи шляхом ре-
організації, а саме — приєднання до державного підприємства 
«Макарівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992160). 

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом 
двох місяців з дня опублікування цього повідомлення. 

Письмові вимоги приймаються за адресою: вул. Лісна, 15,  
с. Стоянка, Бучанський район, Київська область, 08114,  
kievskiy_leshoz@ukr.net.

Голова Комісії з припинення державного підприємства  
«Київське лісове господарство»   

Олег ОЛЬШЕВСЬКИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Марченко Сергій Миколайович, 15.01.1976 р.н., громадянин 

України, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 19, 
кв. 131, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликаєть-
ся із захисником 08.11.2021 на 10 год. до Державного бюро 
розслідувань у каб. № 524 по вул. Борисоглібська, 18, м. Ки-
їв для допиту як підозрюваного, а також, у разі необхідності, 
участі в інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні № 42016000000000875 від 30.03.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-
чені у ст. ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР М. Шаповалов 
тел. 365-40-00

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрикова Андрія Вікторови-
ча, 20.06.1984 р.н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/3045/21 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. та в судові засідан-
ня, що відбудуться 05 листопада 2021 року о 09.30 год. 16 грудня 2021 року  
о 08.30 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 301-1. 

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Герасімова О. О. 

повідомляє, що після смерті Поваляйла Володимира Дмитровича, 24.07.1956 р.н., 

померлого 29 вересня 2020 року в місті Харкові, відкрилася спадщина. 

Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, звертатись до приватного 

нотаріуса Герасімової О.О. за адресою: м. Харків, провулок Північний, буд. 1, 

прим. 3-1÷3-8.

Втрачений оригінал суднового білета 000063 
на прогулянкове судно «ENERGY M-410» 

бортовий реєстраційний номер КИВ-4479-К,
виданий Державною інспекцією України 

з безпеки на морському та річковому 
транспорті 06.03.2012 р. на ім я 

Прудкогляд В’ячеслав Валерійович, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 жовтня 2021 р. № 1298-р 
Київ

Про реорганізацію Київського  
національного торговельно-економічного 

університету
1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Київ-

ського національного торговельно-економічного університету (код згідно з ЄДРПОУ 
01566117) шляхом поділу та утворення Державного торговельно-економічного уні-
верситету та Одеського торговельно-економічного фахового коледжу з віднесенням 
їх до сфери управління Міністерства освіти і науки.

2. Установити, що 
1) здобувачі освіти та інші особи, які навчаються:
у відокремленому структурному підрозділі «Одеський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету» 
продовжують навчання в Одеському торговельно-економічному фаховому коледжі 
за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування;

у Київському національному торговельно-економічному університеті та його ін-
ших відокремлених структурних підрозділах продовжують навчання у Державному 
торговельно-економічному університеті та його відповідних відокремлених структур-
них підрозділах за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінан-
сування;

2) видатки на оплату послуг з підготовки фахівців в Одеському торговельно-еко-
номічному фаховому коледжі з 1 січня 2022 р. здійснюються з обласного бюдже-
ту Одеської області.

3. Міністерству освіти і науки у встановленому законодавством порядку забезпе-
чити реорганізацію Київського національного торговельно-економічного університе-
ту відповідно до пункту 1 цього розпорядження в межах бюджетних асигнувань, пе-
редбачених Міністерству освіти і науки на підготовку кадрів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 жовтня 2021 р. № 1249-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу  
колишнього структурного підрозділу 

Державної акціонерної енергопостачальної 
компанії «Сумиобленерго» підприємства 

Охтирські теплові мережі у власність 
Охтирської міської територіальної громади
Передати цілісний майновий комплекс колишнього структурного підрозділу 

Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Сумиобленерго» підприєм-
ства Охтирські теплові мережі (Охтирська ТЕЦ) по вул. Снайпера, 13, у м. Охтирці 
Охтирського району Сумської області, що розміщений на земельній ділянці площею 
12,1931 гектара (кадастровий номер 5910200000:06:005:0024) у власність Охтирської 
міської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1291-р 
Київ

Про погодження переліку земельних ділянок, 
що належать до земель оборони,  

на яких планується будівництво житла  
для військовослужбовців  

Державної прикордонної служби  
та членів їх сімей

Погодити перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких 
планується будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної 
служби та членів їх сімей, згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2021 р. № 1291-р

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких  

планується будівництво житла для військовослужбовців  
Державної прикордонної служби та членів їх сімей

Місцезнаходження

Орієнтовна 
площа, запла-
нована під за-

будову,  
гектарів

Загальна пло-
ща земельної 

ділянки,  
гектарів

Кадастровий номер  
земельної ділянки

м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 177

1,1 1,3869 2110100000:50:001:0031

м. Хмельницький, 
вул. Купріна, 15/А

2,7385 2,7385 6810100000:26:006:0104

м. Одеса, 
вул. Левітана, 113

1,2 10,79 5110136900:15:002:0014

м. Львів,  
вул. Володимира  
Великого, 10

0,75 7,146 4610136900:07:005:0020

м. Львів, 
вул. Зелена, 65

0,4074 0,4074 4610137200:02:003:0008

м. Київ, вул. Світла, 6 4,5 36,7819 8000000000:90:174:0020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1292-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність Малинської 
 міської територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 1188898718109) на пл. Соборній, 6а, у 
м. Малині Коростенського району Житомирської області, що розміщена на земель-
ній ділянці площею 0,4656 гектара (кадастровий номер 1810900000:01:001:0836), у 
власність Малинської міської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1293-р 
Київ

Про передачу об’єкта незавершеного  
будівництва у власність Тернопільської  

міської територіальної громади
Передати об’єкт незавершеного будівництва (реєстраційний номер 2363864961101) 

на пл. Героїв Євромайдану, б/н, у м. Тернополі, що розміщений на земельній ділянці за-
гальною площею 0,7868 гектара (кадастровий номер 6110100000:12:006:0053), у влас-
ність Тернопільської міської територіальної громади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 жовтня 2021 р. № 1295-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», під-

пункту 1 пункту 71, підпункту 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Націо-
нальна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, попередньо погодити рішен-
ня правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафто-
газ України» щодо погодження рішення дочірньої компанії «Газ України» Національ-
ної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як єдиного учасника товариства з обме-
женою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом 
погодження рішення учасника зазначеного товариства, що додається до оригіналу, 
про здійснення товариством постачання природного газу закладам охорони здоров’я 
державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закла-
дам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства 
та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) за примір-
ним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям, 
умови якого затверджені рішенням учасника товариства від 12 жовтня 2021 р. № 208.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» вжити заходів до укладення договорів відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2021 р. № 1269-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 1 липня 2020 р. № 779
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 1 липня 2020 р. № 779 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків гене-
рального директора Державного концерну «Ядерне паливо» на Білана О. М.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Як із шахти створити музей
ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ. Чотири колишні бельгійські шахти 
належать до культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО. 
Кореспондент «УК» побував на одній з них, спустившись  
на 60 метрів під землю 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Вугільна шахта «Блегні» 
розташована у бельгій-

ському регіоні Валонія неда-
леко від міста Льєж, яке три-
валий час було одним із про-
мислових центрів країни. 
Видобуток вугілля-антра-
циту у «Блегні» розпочали 
ще у ХVІ сторіччі ченці абат-
ства Валь-Дьє. Надалі шахта 
розширювалася, а власники 
змінювалися. 

Під час Другої світової ві-
йни вона частково зруйну-
валася внаслідок бомбарду-
вань. У мирний час її відбу-
дували, і на піку промисло-
вого розвитку у 1970-ті на 
«Блегні» працювало майже 
700 шахтарів, які видобували 
близько 250 тисяч тонн ву-
гілля на рік. 1980 року шахту 
«Блегні», як і інші три шахти 
Валонії, закрили, оскільки 
бельгійський уряд скасував 
політику субсидій вугільної 
промисловості.  Проте весь її 
комплекс  було повністю збе-
режено і  перетворено на му-
зей, який 2012-го ЮНЕСКО 
внесла до переліку об’єктів 
світової спадщини. 

Канарки  
під землею

Квиток у шахту-музей ко-
штує 11 євро, трохи дешев-
ше для дітей та пенсіонерів. 
Екскурсія триває майже три 
години. І більшість цього ча-
су ви проведете під землею. 
Перед початком екскурсії 
кожен має надіти захисну 
каску та куртку. Як пізніше 
з’ясувалося, спецодяг — це 
не частина шоу для відповід-
ної атмосфери. Гід веде нас 
через двір шахти до поіржа-
вілих дверей ліфта. Біля них 
стоїть фігура святої Варва-
ри — покровительки шах-
тарів.  Екскурсовод пояснює, 
що лампадка святої Варвари 
мала завжди горіти, інакше 
шахтарі відмовлялися спус-
катися під землю. 

Ми сідаємо в тісну шах-
тну кліть, розраховану на ві-
сім осіб.  У повній темряві на 
швидкості 4 метри за секун-
ду кліть спускається чи рад-
ше падає у перший шахто-
вий стовбур на глибину 30 
метрів. Коли сталеві две-
рі відчинилися, наша група 
опинилася у тьмяному ту-
нелі, зі стелі якого крапала 
вода (ось де стали у пригоді 
каски). 

У ХІХ сторіччі пра-
ця шахтаря була однією з 
найнебезпечніших. Смер-
тельну загрозу становив 
метан, який міститься у 
кам’яновугільних пластах і 
накопичується у пустотах 
порід. Цей газ не має кольо-
ру і запаху, контактуючи з 
вогнем, вибухає. Кількасот 

років тому шахтарі працю-
вали при світлі свічок, то-
му вибухи на шахтах тра-
плялися часто. Вибухоне-
безпечною вважають кон-
центрацію метану понад 5%. 
Нині її контролює спеціаль-
на автоматична система за-
хисту. А в давнину шахта-
рі брали із собою під землю 
канарок. Ці пташки чутливі 
до метану, і якщо вони вми-
рали, шахтарі знали, що ро-
боту треба припиняти. Так 
тривало до 1815 року, ко-
ли англійський хімік Гемф-
рі Деві не винайшов безпеч-
ну шахтарську лампу. 

Шахтарський 
обід

У 1820—1830-х роках у 
Бельгії відбувалася промис-
лова революція, заводи й 
фабрики країни потребува-
ли вугілля, а шахти — робо-
чих рук. До «Блегні» прибу-
вали робітники з інших кра-
їн. Найбільше з Італії, Іспа-
нії, Греції. Пізніше сюди їха-
ли поляки, турки, угорці. 

У часи Другої світової ві-
йни, коли німці окупували 
Бельгію, для робіт на шахту 
привозили радянських вій-
ськовополонених та остар-
байтерів, серед яких було ба-
гато наших співвітчизників. 
Саме від них бере початок 
українська діаспора Бельгії. 
Оскільки шахтарі, які пра-
цювали на «Блегні», розмов-
ляли різними мовами, щоб 
порозумітися між собою, во-
ни вигадали систему умов-
них знаків і ними спілкува-
лися під землею. 

Окрім темряви та постій-
ної вогкості, шахтарям до-
шкуляла спека. У найглиб-
шому стовбурі завглибшки 
майже 2 тисячі метрів тем-
пература становила 36—38 
градусів. Тому найчастіше 
шахтарський обід складав-
ся із продуктів, які не псува-
лися, — хліба, намащеного 
льєзьким сиропом. 

Цей сироп традиційно ви-
готовляють в околицях Льє-

жа способом виварювання 
переважно яблук і груш без 
додавання цукру. Неочище-
ні фрукти спочатку варять 
на повільному вогні протя-
гом 10—12 годин. Потім масу 
перекладають шарами міш-
ковини і ставлять під прес. 
Отриманий сік ще раз ви-
варюють, від цього він стає 
темно-коричневим і густим, 
його можна довго зберігати. 
Шахтарі часто змушені бу-
ли прив’язувати пакунок з 
обідом до балок, бо під зем-
лею дошкуляють щури. Гір-
ники навіть зав’язували со-
бі холоші штанів біля кісто-
чок мотузками, щоб у темря-
ві голодні гризуни не змогли 
їх вкусити. 

Підземні коні
Після того як ми повніс-

тю пройшли вздовж тунелю 
на глибині 30 метрів, стали 
спускатися глибше ще на 30 
метрів спеціально прокладе-
ними для туристів сходами. 
У цьому стовбурі уяву вра-
жають вузькі бічні штреки, 
в яких шахтарі добували ву-
гілля, лежачи на спині. 

Добувати вугілля бу-
ло важко, але чи не так са-
мо важко було витягти його 
на поверхню. До початку ХХ 
сторіччя вагонетки з вугіл-
лям до підіймальної кліті тя-
гли жінки й діти, які впряга-
лись у спеціальні лямки, або 
коні. Тварин зв’язували і за-
кривали їм очі, щоб опусти-
ти під землю в тісному під-
йомнику. Деякі тварини не 
витримували стресу і здиха-
ли від серцевого нападу. А ті, 
які виживали, тягали рока-
ми вагонетки з вугіллям, без 
сонця та свіжого повітря. 

Із плином часу робота 
шахтаря стала механізова-
ною. На зміну примітивно-
му кайлу прийшов відбій-
ний молоток, застосовува-
ли насоси для відкачуван-
ня води, вентиляційні при-
строї. Вони полегшили фі-
зичну працю шахтаря. Але 
коли екскурсовод на кіль-

ка секунд вмикає відбійний 
молоток, то здається, що 
вухо не може винести пе-
кельного шуму його мотора, 
підсиленого луною у скле-
піннях шахти. 

Саме після появи меха-
нічних пристроїв серед про-
фесійних хвороб шахтаря 
з’явилася глухота. Вугіль-
ний пил, виділення шкідли-
вих газів, вологість і спека, 
постійний присмерк, тяжка 
фізична праця на межі мож-
ливостей людського організ-
му стають причинами інших 
тяжких хвороб. 

Після двогодинного пере-
бування під землею кліть 
підйомника несе нас наго-
ру, на 12-метрову вежу над 
шахтою. Екскурсовод розпо-
відає, як добуте тяжкою пра-
цею вугілля піднімали на-
гора, тут відокремлювали від 
інших гірських порід, сорту-
вали за розмірами та відван-
тажували покупцям. Колись 
із шахти його вивозили кін-
ними підводами, згодом про-
сто тут його вантажили у за-
лізничні вагони.

Відлуння Донбасу
Екскурсія завершилася. 

Ми вийшли із шахти й ніби 
опинилися у другому світі. 
Не пам’ятаю, коли востан-
нє я так раділа сонячному 
світлу й деревам. Перепо-
внені враженнями і думка-
ми, ми вирішили відпочити 
у кафе, яке пропонує місце-
ве пиво, льєзькі вафлі з ка-
вою, а для зголоднілих — 
«тарілку шахтаря» — стра-
ву з кількох видів м’яса та 
ковбасок. 

Але й після відпочинку в 
кафе шахта «Блегні» нас не 
відпускає. Ми гуляємо тери-
торією, яку перетворили на 
чудовий парк з озером і зо-
опарком свійських тварин. 
Місцеві приїжджають сюди 
просто погуляти. Шахта за-
лишається для них центром 
і сенсом існування їхнього 
колишнього шахтарського 
містечка, бо як туристський 
об’єкт дає їм робочі місця і 
прибуток. 

Приклад «Блегні» не уні-
кальний для Бельгії. Чима-
ло шахт у цій країні перетво-
рено на концертні зали, на-
вчальні, мистецькі центри 
та галереї. Коли кажу екс-
курсоводові, що в Україні ще 
є діючі шахти, вона киває у 
відповідь: «Знаю про Донбас. 
Його захопила Росія. Як там 
тепер справи?» Складно, від-
повідаю, в нас усе ще війна. 
Проте мимохіть думаю, як 
усе склалося б, якби на Дон-
басі були шахти-музеї, до 
яких гарною дорогою можна 
було б доїхати з Києва, Пол-
тави чи Сум. Може, «руская 
вєсна» 2014-го мала б  менше 
шансів? 

У Бельгії чимало шахт стали музеями, концертними 
залами, навчальними чи мистецькими центрами

Розшукуються спадкоємцi 
РИНДЯ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ,  

30.12.1934 року народження, 
померлої 18.04.2021 року. Для вирішення питання оформлення спад-
щини, можливим спадкоємцям звертатись протягом мiсяця з дня цiєї 
публiкації за адресою: м. Харкiв, вул. Миру, 22, тел. +380577626200, 
+380953178081. 

У разi неявки спадкоємців до нотаріуса протягом мiсяця з дня цiєї 
публiкації, спадщину буде оформлено на iм’я iнших спадкоємцiв.

ОГОЛОШЕННЯ № 3
про результати проведення конкурсу з придбання квартир 

на вторинному ринку 
Головним управлінням Національної поліції в Київській області проведено 

конкурс з придбання квартир на вторинному ринку в Київській області (в насе-
лених пунктах, які розташовані на відстані до 15 км від меж міста Києва) для 
забезпечення житлом поліцейських та працівників Головного управління Наці-
ональної поліції в Київській області.

Закупівля квартир здійснюється відповідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 лютого 2011 року № 147.

Джерело фінансування конкурсу: кошти Державного бюджету України.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу:
газета «Урядовий кур’єр» від 29 вересня 2021 № 219 (6833)
офіційний вебсайт МВС - mvs.gov.ua від 24.09.2021
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося об 11.00 20 жовтня 2021 року 

за адресою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ.
Інформація про результати проведення конкурсу:
за лотом 1 – переможцем визнано ФО Пєшого О.В. (ІПН 3294918598);
за лотом 2 – конкурс відмінено у зв’язку з поданням для участі в конкурсі 

менше двох конкурсних пропозицій.
Голова конкурсної комісії Павло ПАНФЬОРОВ

27.10.2021

Офіційне повідомлення АТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність 

безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість ко-
ристувачів проводового радіомовлення в Україні постійно скорочу-
ється. Проводове мовлення втратило свою популярність як засіб ко-
мунікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально заста-
рілого обладнання мережі проводового радіомовлення, відсутність 
ремкомплектів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про те-
лекомунікації», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення при-
пинити з 01.02.2022 року надання послуг проводового радіомовлен-
ня у містах Борислав, Городок, Моршин, Новий Розділ та Буському, 
Жидачівському, Золочівському, Кам’янко-Бузькому, Жовківсько-
му, Миколаївському, Перемишлянському, Мостиському, Пустомитів-
ському, Радехівському, Самбірському, Старосамбірському, Сколів-
ському, Сокальському, Турківському, Яворівському районах Львів-
ської області

Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 
Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-цен-

тру 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні з мереж українських опера-
торів).


	30_p1
	30_p2
	30_p3
	30_P4
	30_P5
	30_p6
	30_P7
	30_P8



