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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 8 січня 2019 року
USD 2770.9400 EUR 3159.7029 RUB 3.9887 / AU 357548.24 AG 4304.66 PT 220012.64 PD 351632.29

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ:
«Північний потік-2» 
вбиває Україну. Коли 

транзит російського газу 
територією України 

буде припинено, країна 
втратить… гарантію 

захисту перед черговою 
російською агресією».

Міжнародне партнерство 
йде на користь 

ІНВЕСТИЦІЇ. У році, що минув,  Мінекономрозвитку зареє-
струвало 264 нові проекти міжнародної технічної допомоги із 
загальним обсягом фінансування понад 953 мільйони доларів 
США, що на 50% більше, ніж у 2017 році. Загалом нині в Укра-
їні реалізовують 486 проектів технічної допомоги на загальну 
суму 6,1 мільярда доларів США.

На 2018—2022 роки Мінекономрозвитку залучило кошти від 
організацій системи ООН на суму 675 мільйони доларів США 
за напрямами: стале економічне зростання, навколишнє се-
редовище і зайнятість, рівний доступ до якісних та інклюзив-
них послуг і соціального захисту тощо. Також ЄС надав нашій 
державі 272,5 мільйона євро на 2019—2024 роки на підтримку 
енергоефективності та державного управління фінансами, під-
вищення ефективності реформ у сфері професійно-технічної 
освіти, для професійних обмінів та короткострокового профе-
сійного стажування у країнах-членах ЄС. Крім того, у 2018 ро-
ці Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу уряду США 
в розмірі 78 мільйонів доларів. 

2,354 млрд грн
буде витрачено на підготовку  

та проведення виборів Президента 
України. На вибори до парламенту 

планують витратити 1,949 млрд грн

ТРАДИЦІЇ. Зимові звичаї та обряди українців складалися 
тисячами років. Наскільки тісно вони переплетені, 
напередодні Різдва «Урядовому кур’єрові» розповів  
учений-мистецтвознавець 

Свято Світла наближається

Міністр закордонних справ Польщі про необхідність 
рішучих дій щодо припинення будівництва газопроводу, 
зокрема з боку Німеччини
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ЛЮДИ І ЧАС

Вартість чорного золота  
і пального на світовому  
та українському ринках  
на початку 2019-го й надалі 
помітно знижуватиметься

КОНКУРЕНЦІЯ

У Японії на сторінках тамтешніх 
букварів зоріють малюнки 
українки Марії Приймаченко  
як приклад художньої фантазії  
й досконалої колористики
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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

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 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 півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє про втрату бланків суворої звітності 
полісів ОСЦПВ у кількості 74 шт.: АМ3769189, АМ3065149, АМ3520854, 
АМ3764710, АМ3043662, АМ3065160, АМ3520893, АМ3764741, 
АМ3043727, АМ3068107, АМ3774421, АМ3764763, АМ3045632, 
АМ3068141, АМ3938578, АМ3764770, АМ3045730, АМ3423226, 
АМ3938624, АМ3764816, АМ3065021, АМ3423253, АМ4014008, 
АМ3764948, АМ3065050, АМ3423259, AM4014010, АМ3764950, 
АМ3065052, АМ3423362, АМ4014058, АМ3769170, АМ3065098, 
АМ3518026, АМ4014063, АМ3769186, AM3065113, АМ3518098, 
АМ3518032, АМ3769171, АМ3769188, AM3520895, АМ4014133, 
АМ3774392, АМ3518126, АМ3520929, АМ4014216, AM4016892, 
АМ3518202, АМ3521944, АМ4014218, АМ4022276, АМ3518264, 
АМ3521948, АМ4014239, АМ4022288, AM3520713, АМ3624020, 
АМ3520775, AM3520789, АМ3520803, АМ3520776, АМ3624064, 
АМ3624086, AM3625556, АМ3423254, AM4014251, AM4016678, 
AM4016693, AM4016788, AM4022367, AM4241040, AM4014059, вважа-
ти їх недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ 

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: 1.F91G39134; 2. F91G39135
Короткий опис активів (майна) в лотах Нежитлова нерухомість за наступними 

адресами:
1. м. Ужгород, вул. Фединця, 45 (з зем.ді-
лянкою 2110100000:05:002:0134   
та основними засобами 6 шт.)
2. м. Мукачево, вул. Пушкіна, 10, примі-
щення 16 (з основними засобами 5 шт.)

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

18.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
41110-asset-sell-id-187901

ОГОЛОШЕННЯ 

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

Номер лота: F91GL39700
Короткий опис активів (майна) в лоті Право вимоги за кредитним договором 

№Д002/ІЖ-088.08.1  
від 20.03.2008 р., укладеним з фізичною 
особою. Забезпечення:  
трикімнатна квартира в м.Донецьк

Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

19.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
41109-asset-sell-id-187897

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна)  
АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:   F91GL39704
Короткий опис активів (майна)  Банкомати в к-ті 48 од. 
в лотах:    (знаходяться в зоні АТО, Крим)
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Дата проведення відкритих торгів  28.01.2019
(аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення
(аукціону)/електронного аукціону відкритих торгів (аукціону)/
   електронного аукціону по кожному   
   лоту вказується на веб-сайті  
   www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/  
   liquidation/160-at-rodovid-bank/
   41104-asset-sell-id-187883

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як обвинуваченого Руденка Во-
лодимира Володимировича (останнє відоме міс-
це реєстрації: Луганська область, смт Тошків-
ка, вул. Совєтська, буд. 139) у судове засідання 
з розгляду кримінальної справи №428/12376/18 
за обвинуваченням Руденка Володимира Воло-
димировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, яке відбудеть-
ся 9 січня 2019 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., 
склад колегії суддів: Комплєктова Т. О., Луган-
ський В. І.

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» повідомляє
 ОК «ЖБК «ФЛАГМАН 1С» 

(код за ЄДРПОУ 40972391) про те, що Договір 
№1-04/10 про участь у будівництві та передачу 

функцій Замовника від 04.10.2017 року, Договір 
№1-29/11 про участь у будівництві та передачу 

функцій Замовника від 29.11.2017 року 
та Договір №1-14/12 про участь у будівництві та 
передачу функцій Замовника від 14.12.2017 ро-
ку є удаваним з боку ОК «ЖБК «ФЛАГМАН 1С», 

а тому не може бути виконаним 
з боку ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС».

ТОВ «ЮИТ ПЛЮС» повідомляє  
ОК «ЖБК «ФЛАГМАН 1С» 

(код за ЄДРПОУ 40972391) про те, що Договір 
№1-04/10 про участь у будівництві та передачу 

функцій Замовника від 04.10.2017 року, Договір 
№1-29/11 про участь у будівництві та передачу 

функцій Замовника від 29.11.2017 року 
та Договір №1-14/12 про участь у будівництві та 
передачу функцій Замовника від 14.12.2017 ро-
ку є удаваним з боку ОК «ЖБК «ФЛАГМАН 1С», 

а тому не може бути виконаним 
з боку ТОВ «ЮИТ УКРАЇНА».

Голова Комісії з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією  
Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим  
наглядом МОЗ України» (код ЄДРПОУ 01285973) повідомляє, що:

Кушнір Анатолій Миколайович припинив повноваження керівника Дер-
жавного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом 
МОЗ України» відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, про що 
29.12.2018 р. внесено відповідні відомості до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань. Всі документи, підписані Кушніром Анатолієм Миколайовичем від 
імені Державного закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим 
наглядом МОЗ України» (код ЄДРПОУ 01285973), є недійсними.

Довіреність, що видана Державним закладом «Українська психіатрич-
на лікарня із суворим наглядом МОЗ України» на ім’я Єременко Ірини Ле-
онідівни, посвідчена 22.10.2018 р. Кулініч С.А., приватним нотаріусом Дні-
провського міського нотаріального округу за реєстровим номером № 954, 
бланк ННК 713518, була скасована 02.01.2019 р., що підтверджено витя-
гом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за № 38256035.  Всі 
документи, підписані Єременко Іриною Леонідівною від імені Державно-
го закладу «Українська психіатрична лікарня із суворим наглядом МОЗ 
України» (код ЄДРПОУ 01285973) на підставі цієї довіреності, є недійсни-
ми з 02.01.2019 р.

До уваги Членів 
Оптового ринку електричної  

енергії України  
31 січня 2019 року о 10.00 год. 

у приміщенні великої зали комп-
лексу Ультрамарин за адресою – 
м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 1А, відбудуть-
ся щорічні загальні збори Членів 
Оптового ринку електричної енер-
гії України.

Реєстрація учасників – у Секре-
таріаті Зборів за місцем їх прове-
дення з 08.00 до 09.45 год.

Секретаріат Ради ОРЕ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Смирнов Олександр 

Павлович, 26.11.1981 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, місто Ясинувата, вул. Зої 
Космодем’янської, буд. 38, на підста-
ві ст.ст. 133 та 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 10.01.2019р. о 
10 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ у 
Дніпропетровській області (м. Дніпро,  
вул. Святослава Хороброго, 23, кон-
тактний телефон слідчого: (056) 791-
99-82, до слідчого Несеврі Р.С., для до-
питу вас як підозрюваного та ознайом-
лення з матеріалами кримінального 
провадження № 12014050570000609 
від 23.05.2014 за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-
3 та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Саламатін Дмитро Альбертович, 26.04.1965р.н., місце реє-

страції: Донецька область, м. Мар’їнка, вул. Карла Маркса, 55, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 08.01.2019 об 11 годині 00 хвилин до слідчого в осо-
бливо важливих справах слідчого відділу управління особли-
во важливих справ Департаменту міжнародно-правового співро-
бітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15. каб. 808-В, для участі у прове-
денні слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 та іншими статтями 
КК України.

Судновий квиток на маломірне судно за номером  

УКА-2552-К, виданий Яковенку Володимиру Сергійовичу,

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2018 р. № 1158 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про спеціалізовані служби цивільного 

захисту
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469 (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 55, ст. 1798), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2018 р. № 1158

ЗМІНИ,  
що вносяться до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

1. У пункті 3 слова «громадського порядку» замінити словами «публічного (громад-
ського) порядку».

2. Абзаци третій і п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня утворюються в районі, райо-

ні мм. Києва та Севастополя районними, районними в мм. Києві та Севастополі держад-
міністраціями, а в містах обласного значення — органами місцевого самоврядування.»;

«Територіальні спеціалізовані служби утворюються з урахуванням їх функціональної 
спрямованості, наведеної у пункті 3 цього Положення.».

3. Підпункт 3 пункту 8 викласти в такій редакції:
«3) підготовка та забезпечення готовності до дій за призначенням спеціалізованих служб;».
4. В абзацах першому, другому та шостому підпункту 12 пункту 10 слова «громадсько-

го порядку» замінити словами «публічного (громадського) порядку».
5. Абзац перший пункту 14 доповнити реченням такого змісту: «Переведення спеціа-

лізованих служб до функціонування в умовах особливого періоду здійснюється згідно з 
відповідними планами цивільного захисту на особливий період.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2018 р. № 1157 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2010 р. № 159 і від 25 листопада 2015 р.  
№ 1119 та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 159 «Про за-

твердження Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни об’єкта 
державного цінового регулювання» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 582) і від 
25 листопада 2015 р. № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 68, № 77,  
ст. 2569) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з 
переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2018 р. № 1157
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2010 р. № 159 і від 25 листопада 2015 р. № 1119

1. Абзац шостий пункту 2 Методики визначення мінімальної та максимальної ін-
тервенційної ціни об’єкта державного цінового регулювання, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 159, виключити.

2. Підпункт 18, абзац третій підпункту 21 та підпункт 29 пункту 4 Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2018 р. № 1157
ПЕРЕЛІК 

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. № 868 «Про деякі пи-

тання державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (Офіційний вісник 
України, 2000 р., № 23, ст. 937).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 117 «Деякі питан-
ня державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2004 р., № 5, ст. 238).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 568 «Питан-
ня державного регулювання виробництва і реалізації цукру».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1125 «Про вико-
ристання цукру, виробленого з цукру-сирцю з тростини, що ввезений в Україну в меж-
ах встановленої тарифної квоти» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100, ст. 3316).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 851 «Про затвердження 
Порядку декларування наявності цукру» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2437).

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України  

за участю керівників центральних органів виконавчої влади  
на січень — березень 2019 року

11 січня  Міністерство молоді та спорту України
15 січня  Міністерство інфраструктури України
18 січня  Міністерство соціальної політики України
22 січня  Міністерство оборони України
25 січня  Міністерство освіти і науки України
29 січня  Міністерство інформаційної політики України
1 лютого  Міністерство охорони здоров’я України
5 лютого  Міністерство аграрної політики та продовольства України
8 лютого  Міністерство внутрішніх справ України
12 лютого   Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України
15 лютого  Міністерство культури України
19 лютого  Міністерство екології та природних ресурсів України
22 лютого  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
26 лютого  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 березня  Міністерство закордонних справ України
5 березня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва  

та житлово-комунального господарства України
12 березня  Міністерство фінансів України
15 березня  Міністерство юстиції України
19 березня  Міністерство у справах ветеранів України
22 березня  Пенсійний фонд України
26 березня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів
29 березня  Національна поліція України
Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65. 

Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії —  
з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатка № 1  

до Указу Президента України  
від 21 березня 2002 року № 277

1. Внести до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року  
№ 277 «Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних 
органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальниць-
кого) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (в 
редакції Указу від 28 січня 2015 року № 39, зі змінами, внесеними Указами від 
14 липня 2015 року № 418, від 15 квітня 2016 року № 160, від 1 грудня 2016 року  
№ 535, від 10 квітня 2017 року № 105, від 11 листопада 2017 року № 359, від 22 
лютого 2018 року № 39, від 15 березня 2018 року № 66 та від 12 вересня 2018 ро-
ку № 276) такі зміни:

1) у розділі «Апарат Міністерства оборони України»:
а) позиції «Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції (у ра-

зі призначення на цю посаду військовослужбовця)» та «Державний секретар Міністерства 
оборони України (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця)» виключити;

б) доповнити розділ після позиції «Директор Департаменту військової освіти, 
науки, соціальної та гуманітарної політики» позицією такого змісту:
«Директор Департаменту військово-технічної політики,  генерал-лейтенант,
розвитку озброєння та військової техніки    віце-адмірал»;

2) у розділі «Генеральний штаб Збройних Сил України»:
а) позицію «Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного пла-

нування — заступник начальника Генерального штабу»
замінити позицією такого змісту:

«Начальник Головного управління оборонного   генерал-лейтенант, 
планування — заступник начальника Генерального штабу   віце-адмірал»;

б) позицію «Перший заступник начальника Головного управління оборонного та 
мобілізаційного планування» замінити позицією такого змісту:
«Перший заступник начальника  Головного управління  генерал-майор,
оборонного планування      контр-адмірал»; 

в) позицію «Перший заступник начальника Головного управління військового 
співробітництва та миротворчих операцій» виключити;

3) розділ «Головний командний центр Збройних Сил України» викласти в такій 
редакції:

«Головний командний центр Збройних Сил України
Начальник       генерал-лейтенант, 
     віце-адмірал
Перший заступник начальника     генерал-майор, 
     контр-адмірал»;

4) доповнити додаток після розділу «Головне військово-медичне управління 
Збройних Сил України» розділом такого змісту:

«Головне управління розвитку та супроводження  
матеріального забезпечення Збройних Сил України

Начальник      генерал-лейтенант,
     віце-адмірал»;

5) розділ «Сухопутні війська Збройних Сил України» після позиції «Заступник ко-
мандувача з логістики — начальник логістики» доповнити позицією такого змісту:
«Заступник командувача (з територіальної оборони)  генерал-лейтенант,
     віце-адмірал»;

6) доповнити додаток після розділу «Оперативне командування «Схід» розділом 
такого змісту:

«Кадр корпусу резерву
Командир     генерал-майор, 
     контр-адмірал».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 грудня 2018 року
№444/2018
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СІЧНЯ

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 9 січня 2019 року
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Oбласть Нiч День

Київська -5 -10 -3 -8
Житомирська -5 -10 -3 -8
Чернігівська -6 -11 -4 -9
Сумська -7 -12 -5 -10
Закарпатська -5 -10 -3 -8
Рівненська -5 -10 -2 -7
Львівська -5 -10 -3 -8
Івано-Франківська -4 -9 -2 -7
Волинська -4 -9 -2 -7
Хмельницька -4 -9 -2 -7
Чернівецька -3 -8 -1 -6
Тернопільська -4 -9 -2 -7
Вінницька -5 -10 -3 -8

Oбласть Нiч День

Черкаська -7 -12 -3 -8
Кіровоградська -8 -13 -3 -8
Полтавська -8 -13 -4 -9
Дніпропетровська -8 -13 -4 -9
Одеська -3 -8 +1 -4
Миколаївська -4 -9 0 -5
Херсонська -4 -9 0 -5
Запорізька -6 -11 -3 -8
Харківська -9 -14 -5 -10
Донецька -8 -13 -4 -9
Луганська -8 -13 -4 -9
Крим -2 -7 0 -5
Київ -6 -8 -4 -6
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Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. Незвичний кон-
церт презентували ужгород-
цям і гостям міста в ці дні. 
Програма з назвою «Леген-
ди Різдва», яку підготував 
Заcлужений академічний За-
карпатський народний хор, 
продемонструвала, як це ве-
личне християнське свято від-
значали наші предки. 

Артисти під керуванням ху-
дожнього керівника та дири-
гента хору Наталії Петій-По-

тапчук показали особливос-
ті відзначення зимових свят, 
властиві культурам різних на-
ціональностей. Зі сцени ве-
ликої зали обласної філар-
монії, крім українських, лу-
нали й угорські, румунські, 
словацькі старовинні коляд-
ки. Уперше відомий колек-
тив представив народні піс-
ні ромів. Маловідомий варі-
ант коляди «Бог предвічний» 
проспівав заслужений артист 
України Петро Матій. Соліст-
ка Мирослава Копинець ви-
конала композицію зі збірки 

«Голоси предків», у якій зі-
брано твори початку мину-
лого століття. Рідкісні коляд-
ки подарували глядачам со-
лісти Яна Садварій, Ольга 
Свида, Андрій Свид. Звуча-
ли і нові — «Христос рожда-
ється» та «Народився Бог на 
санях» на слова Богдана-Іго-
ря Антонича.

Авторські поетичні рядки 
про рідний край прозвучали 
у виконанні артиста хору Ва-
силя Матоли. Захоплено зу-
стрічали глядачі й танці у по-
становці хореографів — кла-

сиків цього жанру на Закар-
патті Михайла Шутєва, Клари 
Балог, а також Михайла Сус-
лікова.

Артисти вбралися в автен-
тичний зимовий одяг — гуні, 
вуйоші та кептарі, а в Закар-
патському народному музеї 
архітектури та побуту позичи-
ли старовинні сани. Концерт 
проходив під супровід звуку 
трембіт. Адже існує повір’я, 
що трембіта, яка може звуча-
ти в хаті лише на Різдво, усіх 
тих, хто в ній живе, оберігає 
від зла.

Нове гімнастичне 
обладнання слугуватиме 
майбутнім олімпійцям

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НОВИНКА. За кошти держбюджету придбано та переда-
но на Луганщину професійне гімнастичне обладнання на суму 
4 мільйони гривень. 

«Це ще один крок на шляху до відновлення спорту в регіоні. Для 
Луганщини дуже важлива реорганізація єдиної обласної фізкуль-
турної бази «Олімп» у Центр олімпійської та паралімпійської підго-
товки спортсменів і осучаснення його гімнастичної зали. Упевне-
ний, незабаром на базі модернізованого центру «Олімп» тренува-
тимуться не тільки гімнасти області, а й члени національної збірної 
зі спортивної гімнастики», — сказав виконувач обов’язків голови 
Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь.

Для обласної фізкультурної бази придбано поміст для віль-
них вправ, бруси гімнастичні, столи для опорного стрибка, міст-
ки, гімнастичні перекладини, спортивні коні, мати, акробатич-
ні доріжки та інше.

Львів прикрасить 
різдвяний дідух 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗВИЧАЇ. Здавна повелося у Святвечір на покуті ставити ді-
да, а стелити під стіл і на долівку дідуха. Виготовляли їх із со-
ломи та сіна. У Львові вже усталилася традиція встановлюва-
ти різдвяного дідуха в середмісті. Урочистості з цієї нагоди цьо-
горіч відбудуться 6 січня. Спочатку, як поінформували в прес-
службі міськради, опівдні у фойє Ратуші зберуться очільник 
Львова Андрій Садовий, депутати, жителі та гості міста. Відтак 
колядуватимуть біля шопки, сформують колону та вирушать із 
маленькими дідухами до місця встановлення великого дідуха. 

Різдвяний дідух у Львові заввишки понад три метри. Прикраси-
ли його різнобарвними стрічками майстри з музею народної ар-
хітектури та побуту «Шевченківський гай». Безперечно, біля го-
ловного атрибута різдвяних свят на Львівщині лунатимуть коля-
ди, віншування, їх виконуватимуть творчі колективи міста Лева. 

«Щедрика» заспівали на рекорд України
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЗНАЙ НАШИХ! Одразу дві 
помітні події, що відбулися на 
центральній площі прифрон-
тового Покровська, вже вне-
сено до Національного ре-
єстру рекордів України. По-
перше, місто привітало всю 
Україну наймасовішим вико-

нанням всесвітньо відомого 
«Щедрика»: у багатоголосо-
му хорі взяли участь 2888 ви-
конавців! 

Серед учасників — учні 
місцевих шкіл та студенти, 
представники установ та ор-
ганізацій, а також відомі хо-
ри України. Виконання зна-
кової композиції стало вша-
нуванням автора обробки 

«Щедрика» — знаного укра-
їнського композитора Мико-
ли Леонтовича, який свого 
часу жив у цьому робітничо-
му місті й працював викла-
дачем співів та музики у міс-
цевій залізничній школі. 

До речі, недавно в По-
кровську встановили пам’ят-
ник відомому митцю, а зга-
дана подія стала ще одним 

своєрідним пам’ятником йо-
го творчості. 

А по-друге, на площі в По-
кровську спільними зусилля-
ми дітей зібрали дуже коло-
ритну новорічну ялинку, на 
якій розвісили 5 тисяч ма-
леньких дзвоників. Їх симво-
лічний передзвін також нага-
дав про улюблені свята до-
рослих і малечі.

Незвичний концерт «Легенди Різдва» проходив під супровід трембіт

На ялинці — 5 тисяч дзвоників У Покровську «Щедрика» заспівали 2888 виконавців

Предковічна коляда




