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Резерви забезпечують 
стабільність 

ФІНАНСИ. Міжнародні резерви України 2018 року зросли на 
10,6% — до 20,820 мільярда доларів, оновивши п’ятирічний мак-
симум. Востаннє такий показник резервів було зафіксовано у жов-
тні 2013 року, повідомляє УНІАН з посиланням на НБУ. Нарости-
ти резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зо-
внішнього фінансування й купівлі Нацбанком надлишків валюти на 
міжбанківському ринку. За підсумками минулого року купівля ва-
люти регулятором на ринку перевищила її продаж на 1,4 мільяр-
да доларів, а надходження від МВФ, Європейського Союзу і Світо-
вого банку становили 2,4 мільярда доларів. Крім того, уряд України 
залучив на зовнішніх і внутрішніх ринках 6,1 мільярда доларів. Та-
кож на приріст резервів вплинуло збільшення вартості фінансових 
інструментів на 230 мільйонів доларів. Платежі з резервів з обслу-
говування і погашення валютного держборгу за цей період стано-
вили 8,1 мільярда доларів. До слова, у грудні міжнародні резерви 
зросли на 3,108 мільярда доларів, або на 17,5%. І станом на 1 січня 
2019 року обсяг резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

41,867 млн грн 
і 976,3 тис. доларів залучило  

до держбюджету Міністерство фінансів 
на плановому аукціоні з розміщення 

облігацій внутрішньої державної позики

«Люди на тимчасово 
окупованих територіях 

мають бачити перспективу 
розвитку й знати,  
що в них також є 

майбутнє — стабільний 
цивілізований розвиток 

у мирній державі».

Міністр оборони Степан Полторак: 

«Усе, що закуповуємо для Збройних сил, 
відповідає стандартам НАТО»

Рік, що минув, був важливим 
для нашої армії. Про те, яким 

він видався для українсько-
го війська та на що варто споді-
ватися в майбутньому, розповів 
очільник Міністерства оборони 
Степан ПОЛТОРАК.

— Чи не найсерйознішим ви-
пробуванням для Збройних сил 
України стали події 25 листопада 
у Керченській протоці й подаль-
ша відповідь на них — запрова-
дження правового режиму воєн-
ного стану в 10 областях країни. 
Тепер можна говорити про певні 
підсумки цього напруженого пе-
ріоду, що тривав місяць. Які най-
важливіші з них?

— Досі є величезні загрози з бо-
ку Російської Федерації на сухо-

дільному кордоні й на Азові, зосе-
реджено потужне угруповання її 
військ в окупованому Криму. Від-
критий напад на наші військові ко-
раблі в нейтральних водах був для 
нас несподіваним. На моє переко-
нання, Росія чекала, що наші хлоп-
ці відкриють вогонь у відповідь, 
щоб використати це для початку 
масштабної агресії. Для цього вона 
підготувала значну кількість тех-
ніки, озброєнь і особового складу 
на кордоні з Україною. Наші моря-
ки натомість діяли, не порушуючи 
жодної конвенції чи міжнародного 
договору. А воєнний стан став за-
собом захисту країни від можли-
вого подальшого вторгнення.

Другу спробу проходу наших 
військових кораблів росіяни ви-

користали для влаштування про-
вокації. Але запевнюю: такі про-
ходи організовуватимемо й на-
далі. Будуть і двадцятий, і сотий 
проходи. І завжди, бо Азовське 
море теж українське, а Маріу-
поль і Бердянськ — наші порти, 
де працює значна частина еко-
номіки. Ми не відмовимося від 
нашого права вільно проходи-
ти Керченською протокою тоді, 
коли в цьому буде необхідність. 
Сподіваюся, нашим партнерам у 
світі вдасться переконати Росію 
в необхідності виконання міжна-
родних угод.

Міноборони одразу почало 
працювати у форматі воєнно-
го стану, створивши центр коор-
динації та взаємодії органів дер-

жавної влади з військовим ко-
мандуванням. Ми отримали за-
явки на потреби з доукомплекту-
вання, постачання майна і ресур-
сів, опрацювали нормативну ба-
зу, нагальні пропозиції, подаю-
чи їх Верховній Раді та уряду. За 
цей місяць вдалося поставити у 
війська рекордну кількість ново-
го озброєння — близько 300 оди-
ниць. Величезну роботу проведе-
но в контексті тренувань органів 
військового управління та зборо-
вої підготовки з десятками тисяч 
резервістів першої й другої черг, 
бригад територіальної оборони. 
Проведено кризове планування, 
за результатами якого розробле-
но відповідні документи застосу-
вання Збройних сил, інших скла-

дових сектору оборони. Уточнено 
мобілізаційний план ЗСУ, визна-
чено органи військового управ-
ління, які набули статусу вій-
ськового командування.

На окремих напрямках пере-
дислоковано угруповання військ 
для швидкого реагування на за-
грози. Введено додаткові сили і 
засоби ППО. Цей час показав по-
зитивні приклади й результати і 
розкрив окремі проблеми. Це до-
бре, бо над їх розв’язанням уже 
працюємо. Варто нагадати, що 
такі масштабні заходи вживали 
вперше в історії України.

— А які найвідчутніші до-
сягнення у війську, що 
відбулися за останні чоти-
ри роки?
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За рибу  
добрі гроші

ПРОДОВОЛЬСТВО. Вирощування й експорт аквакультур — 
напрям, який має непогані ринкові перспективи з огляду  
на попит у розвинених країнах

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про розроблений перспективний план 
створення ОТГ на тимчасово окупованих територіях Луганщини
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ДОКУМЕНТИ
ПОСИЛАННЯ 

на інтернет-сторінки Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 
що містять електронні декларації кандидатів на пост 
Президента України Капліна С.М., Наливайченка В.О., 

Скоцика В.Є., Садового А.І.
Каплін С.М.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/58fed8a0-0b24-4e5b-b8cd-d3bf2a852f45 

Наливайченко В.О.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/2e441c05-ade6-4968-8f5d-fbca43fe84aa

Скоцик В.Є.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/db6a5853-ef83-43c9-a53a-f9d1f9dee4d2

Садовий А.І.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/aca0f1d9-8dd6-430b-ad91-e7f2ce623afe
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ДОКУМЕНТИ

Гайсинська державна нотаріальна контора Він-

ницької області, що розташована за адресою: вулиця 

Б.Хмельницького, № 23, місто Гайсин Вінницької об-

ласті, викликає спадкоємців померлої 17 липня 2006 

року Головань Віри Миколаївни, 21 листопада 1925 

року народження, яка на день смерті проживала за 

адресою: вулиця Набережна, буд. № 22, місто Гайсин 

Вінницької області.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає криміналь-
не провадження № 1-кп/229/90/2018 за обвинуваченням 
Южика Бориса Володимировича за ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни. Обвинувачений Южик Борис Володимирович, 5 квіт-
ня 1955 року народження (останнє місце проживання:  
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Космонавтів, буд. 32, 
кв. 79), викликається на 14 січня 2019 р. об 11.00 годині 
до суду, зал судового засідання № 1, для участі в підго-
товчому судовому засіданні. 

Головуючий суддя A. Л. Гонтар

У провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 
від 28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Вале-
рійовича в судове засідання на 15 січня 2019 року о 09 
годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької облас-

ті викликає обвинуваченого Горячева Василя Івановича, 
28.04.1968 р.н., до Димитровського міського суду Доне-
цької області на 10.00 год. 14 січня 2019 року за адресою: 
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для 
участі в судовому розгляді кримінального провадження за 
його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя І. В. Петунін

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 233/2982/17 за обвинуваченням Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима 
Сергійовича в судове засідання на 17 січня 2019 року 
о 13 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Карла Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному проваджен-
ню викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5, кім. 315) для участі в розгляді справи: Кар-
ло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н., який зареєстрований: 
м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34, на 14 січня 2019 року о 10 
годині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. A. Радченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костян-
тина Вікторовича в судове засідання на 16 січня 2019 
року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Гри-
горовича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Ан-
дрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоро-
вича, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судо-
ве засідання на 14 січня 2019 року о 14 годині 00 хвилин, 
яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

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

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

Втрачені суднові реєстраційні документи 

на судно «Ока-4», № б/н з реєстраційним бортовим номером 

БЕР-0527-К, судновласник Карпов С. Є., вважати недійсними.

Втрачений паспорт  
СО 419645, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві  

14 вересня 2000 р. на ім’я Лемська Лариса Станіславівна,  
вважати недійсним.

ТОВ «КУА «ГРАД-ІНВЕСТ» інформує 
про ліквідацію ПНЗІФ «ТРИА» (ЄДРІСІ 2321315). 

Детально про ліквідацію, порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог 
на сайті: http://grad-investltd.wixsite.com/34817027-1. Тел. (0472)36-85-18.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

20 січня 2019 р. о 13.00 годині за адресою: Вадима Гетьмана, 1в відбудуться Збори по-
терпілих громадян по земельній ділянці, вул. Курнатовського, 7-б у м. Києві групи будівель-
них компаній «Еліта-Центр».

Реєстрація почнеться о 12 год. 30 хв.
Голова ради уповноважених представників Ру Т. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Саламатін Дмитро Альбертович, 26.04.1965 р.н., місце реєстрації: Донецька область, м. Мар’їнка, вул. Карла Маркса, 55, 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 14.01.2019 об 11 годині 00 хвилин до слідчого в 
особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В. А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В, для 
участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за 
ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2018 р. № 1152 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів, 

відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, ін-

ших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають 
із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Укра-
їна» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), до-
повнивши його після позиції
«Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО) ДСНС, МЗС»

такою позицією:
«Організація американських держав МЗС».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2018 р. № 1159 
Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, реалізації, 
проведення моніторингу та завершення реалізації 

проектів економічного і соціального розвитку України, 
що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завер-

шення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що під-
тримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2016 р., № 16, ст. 627; 2018 р., № 37, ст. 1307, № 45, ст. 1571), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2018 р. № 1159

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку підготовки, реалізації, 

проведення моніторингу та завершення реалізації проектів 
економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
1. У Порядку:
1) у пункті 2:
абзац третій після слів «чи інший державний банк» доповнити словами «, гос-

подарське товариство, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить 

державі та управління корпоративними правами щодо якого здійснює Кабінет Мі-
ністрів України»;

абзац четвертий після слів «або про надання державних гарантій» доповнити 
словами «, або про відшкодування витрат»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«системний проект — проект, спрямований на підтримку проведення реформ 

в Україні, в рамках якого позика, що надходить єдиним траншем або за результа-
тами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, 
використовується для фінансування державного бюджету;»;

2) у пункті 26:
абзац перший після слів «щодо здійснення заходів для досягнення цілей сис-

темного проекту та» доповнити словами «у разі потреби»;
абзац другий після слова «Мінфін» доповнити словами «у разі потреби»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли фінансування системного проекту передбачається за результа-

тами досягнення індикаторів, проект програми стратегічних та інституціональ-
них реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньостро-
кові результати реалізації системного проекту, готує центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері, в якій заплановано реалі-
зацію проекту.»;

3) абзац четвертий пункту 29 після слів «За результатами переговорів з МФО» 
доповнити словами «у разі потреби»;

4) абзац четвертий пункту 31 викласти в такій редакції:
«Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО та 

щодо реалізації системного проекту здійснюються відповідно до законодавства 
та договору України з МФО.».

2. У додатках до Порядку:
1) у пункті 2 додатка 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресур-

сів МФО з метою реалізації системного проекту, схвалення Листа Уряду України 
до МФО та надання повноважень щодо його підписання, оформлений в установ-
леному порядку;»;

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
«61) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;»;
2) пункт 2 додатка 6 доповнити підпунктом 41 такого змісту:
«41) проекти договорів, укладення яких необхідне для реалізації проекту;».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА 

СПРАВА «ГРАБОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF GRABOVSKIY v. UKRAINE) 

(Заява № 4442/07)
Стислий виклад рішення від 29 листопада 2018 року

22 липня 2005 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні розбою 
та доставлено до відділу міліції, де його допитали у зв’язку з подією. Його про-
хання про надання допомоги захисника було проігнороване. Наступного дня було 
заявник підписав протокол про відмову від правової допомоги захисника.

Під час розгляду справи Київським районним судом м. Харкова (далі — суд 
першої інстанції) заявник висловив бажання самостійно захищати себе та від-
мовився від свого права на правову допомогу. Згодом він стверджував, що йо-
го змусили зробити це присутні у залі суду працівники міліцейського конвою.

Заявник тримався під вартою в Харківському слідчому ізоляторі, умови три-
мання під вартою якого були неналежними, зокрема з огляду на переповненість 
та побутові умови.

18 жовтня 2005 року заявника було визнано винним у вчиненні злочину та 
призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Заявник оскаржив 

вирок до Апеляційного суду Харківської області та неодноразово звертався з про-
ханням призначити йому захисника. Заступник голови апеляційного суду звер-
нувся до обласної колегії адвокатів з проханням призначити заявнику захисника, 
проте інформації про його призначення немає.

Згодом заявник звернувся до суду першої інстанції з клопотанням про призна-
чення йому захисника для підготовки касаційної скарги до Верховного Суду Укра-
їни (далі — ВСУ). Оскільки вирок заявника був залишений без змін апеляційною 
інстанцією, законні підстави для призначення йому безоплатного захисника були 
відсутні. ВСУ відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання під вартою у Харківсько-
му слідчому ізоляторі, за пунктом 1 та підпунктами «b» і «с» пункту 3 статті 6 
Конвенції на недостатність наданого йому часу для ознайомлення з матеріалами 
справи під час провадження та на ненадання йому правової допомоги. Крім то-
го, заявник скаржився за статтею 34 Конвенції на ненадання йому органами вла-
ди деяких документів для подання заяви до Європейського суду та пересліду-
вання його адміністрацією установи виконання покарань та за іншими стаття-
ми Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції, Європейський суд по-
слався на свою попередню практику у справах проти України та констатував по-
рушення статті 3 Конвенції.

Також Європейський суд констатував порушення пункту 1 та підпункту «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції вказав на низку рішень у справах проти України, у яких 
вже констатував таке порушення у подібних ситуаціях щодо права на правову до-
помогу на стадії апеляційного провадження в Україні. Крім цього, Європейський 
суд звернув увагу, що працівники міліції допитували заявника не роз’яснивши йо-
му його право на побачення із захисником.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд вста-
новив, що держава дотрималась своїх зобов’язань за цією статтею.

Розглянувши інші скарги заявника, Європейський суд дійшов висновку, що 
вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвен-
цією, і відхилив цю частину заяв відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції на умови триман-

ня заявника під вартою у Харківському слідчому ізоляторі, а також пунктом 1 
та підпунктами «b» і «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, а решту скарг у заяві — не-
прийнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з умовами три-
мання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі;

3. Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпунктом «с» пункту 3 стат-
ті 6 Конвенції;

4. Постановляє, що не виникає окремого питання щодо стверджуваного браку 
часу для ознайомлення з матеріалами справи;

5. Постановляє, що держава дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Кон-
венції;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

4 500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка дія-
тиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Не забувайте про людей, які потребують допомоги

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

ГУМАНІТАРНА МІСІЯ. Ви-
ставка «Сіра зона. Людина. 
Доля» зі Львова доїхала до 
Сєверодонецька. Організато-
ри відібрали 29 світлин із по-
над двох сотень. Фотографії 
зробили працівники благодій-
ного фонду «Карітас Украї-
ни», які з 2014 року здійсню-
ють свою гуманітарну місію і 
допомагають людям, які по-
страждали від збройного кон-
флікту. 

«Уперше на схід поїхала з 
нашим працівником Володи-
миром Бебиком у 2016-му, ми 
готували певні проекти, і там 
побачила ці фотографії. Відто-
ді агітувала зробити виставку. 
Як звичайна мешканка Льво-
ва і як соціолог я постійно спо-
стерігаю, що ми живемо в по-
двійній реальності: є повсяк-
дення і є те, що відбувається 
десь там на сході, про що нам 
не дуже зручно думати. 

Вважаю, що це проблема 
суспільства, яке ще не гото-
ве сприймати, що серед нас є 

ті, хто потребує допомоги. Це 
і люди з інвалідністю, кризові 
сім’ї та інші. Тому основна ідея 
полягає в тому, що маємо за-
вжди пам’ятати: наповнюєш 
чиюсь руку — наповнюєш своє 
серце», — каже автор концеп-
ції та куратор фотовиставки 
Оксана Іванкова-Стецюк.

Виставка відбувається в 
межах проекту «Об’єднуючи 
людей заради миру» благо-
дійного фонду «Карітас Укра-
їни» за підтримки Карітас Ні-
меччини та міністерства за-
кордонних справ Німеччини. 

Відкрили її у Львові. Зго-
дом організатори вирішили, 
що вона має бути на край-
ньому сході (Сєверодонецьк 
тепер саме такий форпост). 
Уже є запити з Відня (Ав-
стрія), Фрайбурга (Німеччина)
та Брюсселя (Бельгія). 

«Але ми сказали, що спочат-
ку буде тут, бо це продукт укра-
їнців для українців і про україн-
ців», — зазначив директор роз-
витку гуманітарних програм 
фонду «Карітас України» Гри-
горій Селещук. Тож зі сходу ви-
ставка вирушить до Києва.

Кролевець відроджує 
текстильну славу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

 ПРОМИСЛОВІСТЬ. У Кролевці на Сумщині відкрили тек-
стильну фабрику «Ярослав», що спеціалізується на виготов-
ленні трикотажної та постільної білизни, спецодягу, домашньо-
го трикотажу. Там працюють близько сотні місцевих жителів, 
а до кінця року їхня кількість зросте щонайменше втричі. Так 
інвестор, вклавши кошти у виробництво, відроджує колишню 
ткацьку фабрику, яка має особливе історичне, економічне та 
соціальне значення для нинішньої Кролевецької ОТГ.

Окрім того, що тут створено нові робочі місця, фабрика стане 
базою для проходження виробничої практики для студентів Кро-
левецького вищого професійного училища №23 за спеціальнос-
тями «ткач ручного художнього ткацтва», «кравець», «кравець-
закрійник» та «вишивальник-кравець». Текстильна фабрика у 
Кролевці стала шостою в Україні, відкритою ПП «Ярослав».

Борщ для бійців 
із пічки-трансформера

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

І ГРІЄ, Й ВАРИТЬ. Україн-
ські бійці високо оцінили піч-
ку, яку розробив майстер із 
Черкас і доставили на фронт 
у зону ООС волонтери. 

Місцева волонтерка Окса-
на Циганок, побачивши, як 
випробовують пічку на пере-
довій, розповіла у Фейсбуку 
про це: «Диво-пічка, розро-
блена й виготовлена в Чер-
касах, дуже сподобалася до-
свідченим воїнам Юрієві Сє-
дому та Володимирові Ган-
ницькому. Перший борщ, зва-
рений за допомогою цього 
пристрою, просто чудовий. 

Пічка прекрасно варить, гар-
но гріє, а місця займає зовсім 
мало, що особливо сподоба-
лося армійцям, адже це дуже 
зручно». 

Такий трансформер лег-
ко перевозити з бліндажа у 
бліндаж: якщо позиції ЗСУ 
пересуваються вперед, її 
не залишать на старих по-
зиціях через надвелику ва-
гу або незручність переве-
зення. Її просто від’єднати 
від димоходу, встановити на 
розсувних ніжках і в тако-
му вигляді використовувати 
як плиту для приготування 
їжі. Тож про гаряче для бій-
ців на передовій тепер є ко-
му подбати.

Дефіцит місць у дитсадках Харківщини 
зменшується

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДОШКІЛЬНЯТАМ. За два 
останні роки в Харківській об-
ласті створено 3 тисячі нових 
місць у дитячих садках. То-
рік відкрито 21 дитсадок та 
35 додаткових груп у закла-
дах, які працюють. Загалом 
у дошкільних закладах осві-
ти створено 1676 нових місць.

Голова харківської обл-
держ адміністрації Юлія Світ-

лична наголосила, що по-
дальший розвиток мережі до-
шкільних закладів в області 
визначено одним із пріорите-
тів 2019 року.

Нові дитсадки та дошкіль-
ні підрозділи в навчально-
виховних комплексах і ліце-
ях з’явилися в Балаклійсько-
му, Сахновщинському, Змі-
ївському, Куп’янському ра-
йонах. Ще п’ять закладів, се-
ред яких два приватних, від-
крито в Харкові. Тривають 

будівельні роботи на масш-
табних об’єктах мережі до-
шкільної освіти в Пісочині та 
Південному Харківського ра-
йону.

У Пісочині торік у верес-
ні розпочали будівництво 
комплексу, в який входити-
муть школа та ДНЗ на 95 
місць. Будівництво додатко-
вого триповерхового корпу-
су в Південному дасть змогу 
створити 130 місць для до-
шкільнят.

«Ми вже передбачили фі-
нансування дошкільної осві-
ти і збільшуватимемо кількість 
місць для дітей там, де необ-
хідно. Закуповуємо високо-
якісне обладнання та меблі. 
Важливо, що об’єкти, які буду-
ють в області, — це сучасні за-
клади: красиві, комфортні та 
оснащені всім необхідним. У 
селі малюки мають не гірші, а 
подекуди навіть кращі умови, 
ніж в обласному центрі», — 
підкреслила Юлія Світлична.

«Різдвяні піснеспіви» — 
аж до Водохреща 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У Свято-Покровському кафедральному собо-
рі Православної церкви України розпочався традиційний фес-
тиваль «Різдвяні піснеспіви», який завершиться аж на Водохре-
ща. Цього року на величне пісенно-музичне дійство з’їхалося 
700 учасників із 40 колективів. 

— Наш нинішній фестиваль ювілейний, 15-й, — сказав на 
відкритті Рівненський міський голова Володимир Хомко, за під-
тримки якого він відбувається. — Приємно, що місто має таку 
колоритну різдвяну неповторність.

Різдвяна феєрія, якій сприяє морозяно-сніжна погода, продо-
вжилася в інших храмах і на вулицях та майданах. Визираєш у 
вікно й бачиш святково вдягнених колядників, чуєш інколи й ма-
ловідомі колядки — автентика! На старий Новий рік до україн-
ських колективів долучиться польський: фольклорний ансамбль 
молодіжного культурного центру із Кракова виступить на майда-
ні Незалежності в центрі Рівного. А якщо хочете завітати на га-
ла-концерт, то поспішайте 19 січня, на Водохреща, до міського 
будинку культури. Україна колядує, і Рівне разом з нею!

Бійці без проблем змонтували диво-пічку

Організатори фотовиставки сподіваються, що проект «Сіра зона. Людина. Доля» допоможе донести думку про цінність 
кожної людини. Зліва направо: Валентин Бебік, Еліна Дацюк, Ганна Гоменюк (національний координатор МБФ 
проекту «Карітас України» «Об’єднуючи людей заради миру» за підтримки МЗС Німеччини), Оксана Іванкова-Стецюк, 
Андрій Васькович (президент МБФ «Карітас України»), Андрій Клімашевський




