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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Кремль корчить  

від автокефалії ПЦУ,  
і це лише додатковий 

аргумент, що 
Україна рухається 

в правильному 
напрямку».

Намагаються 
вербувати заробітчан

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Упродовж 2016—2018 років співробітни-
ки контррозвідки СБУ, залучені до ООС, виявили на Луганщи-
ні понад сто випадків, коли спецслужби РФ намагалися втягну-
ти наших співвітчизників у злочинну діяльність. Найчастіше во-
рога цікавлять громадяни, які систематично відвідують Росію в 
особистих справах, зокрема заробітчани, повідомляє власкор 
«УК» Іванка Міщенко.   

Ворог цікавиться інформацією про чисельність, дислокацію 
і переміщення сил, засобів і підрозділів ЗСУ, персональні дані 
наших військових, співробітників СБУ, МВС, ДПСУ, представ-
ників органів державної влади, відомості про суспільно-полі-
тичну обстановку в регіоні. Часто людей затримують на кордо-
ні для залякування й здирництва. Скажімо, за можливість без-
перешкодного перетину кордону росіяни вимагають від україн-
ців щомісячно перераховувати «данину» на карткові рахунки.

Тому СБУ закликає співгромадян у разі перебування на те-
риторії РФ бути пильними та обачними. А в разі контактів із 
ворожими спецслужбами просить негайно повідомляти про це 
відповідні органи.   

1000000
пасажирів розраховує перевезти 

Укрзалізниця впродовж 2019 року 
потягом Kyiv Boryspil Express

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Політика освоєння нових ринків, пошуку 
нових партнерів дає вагомий результат: продукцію вітчизняних 
садівників оцінили в найдальших куточках планети

Українські яблука 
завойовують світ

Президент про здатність нашого народу протиставити 
мудрість брудним фейкам і провокаціям РФ 

6 8
ДОКУМЕНТИ

Донька художника зі 
світовим ім’ям Георгія 
Косміаді Надія: «Я 
повернулася до Рівного 
назавжди. І батько теж»

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про внесення зміни до пункту 2 Порядку  
надання пільг окремим категоріям громадян  
з урахуванням середньомісячного сукупного  
доходу сім’ї»
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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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бога-
тиренка Сергія Васильовича, 07.10.1978 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Перемоги, 49, 
кв. 22), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 12 год. 30 хв. 17 січня 2019 
року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді  
Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Захарова В’ячеслава Романовича, 31.01.1947 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 21, 
м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 10 годині 15 хвилин 18 січня 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича для розгляду кримінального 
провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно 
БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 27  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що судовий розгляд 
по суті відбудеться 18.01.2019 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142 (зал № 3).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя С. І. Дячук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

 Статіва Віра Костянтинівна, 13.01.1955 року народження, уроджен-
ка сел. Туймази, Башкирської АРСР, яка зареєстрована за адресою: До-
нецька область, Слов’янський р-н, сел. Мирне, вул. Миру, буд. 30, на 
підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 
16.01.2019, 17.01.2019 та 18.01.2019 на 10 годину до кабінету № 120 ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56, до слідчого Бичко-
ва М.С., для  проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному 
провадженні № 22018050000000131, в якому ви є підозрюваною у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. У разі неприбуття 
на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передба-
чені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здій-
снення подальшого спеціального судового провадження. При наявнос-
ті поважних причин, що перешкоджають явці за викликом у визначений 
строк, вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про причини сво-
го неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених:  
БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п № 42016000000002469), 

ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п № 42016000000002629), 
ОСТАПОВУ Катерину Андріївну (к/п №42016000000002132), 
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204), 
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п № 42016000000003287), 
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778), 
обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 

для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий роз-
гляд по суті відбудеться:

– стосовно САВЧЕНКО С. Б. – 23.01.2019 р. о 13.00 год.,
– стосовно РИЖОВОЇ І. В. – 23.01.2019 р. о 15.00 год.,
– стосовно ОСТАПОВОЇ К. А. – 23.01.2019 р. о 16.00 год.,
– стосовно ІЩЕНКА В. І. – 23.01.2019 р. о 10.10 год.,
– стосовно МЯЗГОВА Л. О. – 23.01.2019 р. об 11.00 год.,
– стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. – 21.01.2019 р. о 10.00 год.
у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  

м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал № 3).
У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Повістка про виклик 
Підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та  

ч. 1 ст. 258-3 КК України громадянин України Мелешко Артем Володи-
мирович, 13.01.1977 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК 
України викликається о 10 год. 00 хв. 17 січня 2019 року до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ СБ України Кондрацького М. В. у каб. 302 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-55-26), для про-
ведення процесуальних дій (отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному про-
вадженні № 22015000000000090 від 16.03.2015 за ч. 2 ст. 28 та ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передба-
чені ст. 139 КПК України.

Також повідомляю, що постанова від 17.02.2015 р. про закриття кри-
мінального провадження щодо вас скасована 18.02.2015 р. постановою 
заступника Генерального прокурора.

30.06.2016 р. слідчим складено повідомлення про зміну раніше пові-
домленої підозри Мелешку Артему Володимировичу, 13.01.1977 р.н., у 
вчиненні сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» за попе-
редньою змовою групою осіб, тобто злочині, передбаченому ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ  
із співробітництва в галузі безпеки, Спільної 
консультативної групи та Консультативної 

комісії з відкритого неба
1. Утворити делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із 

співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, створеної за Дого-
вором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого не-
ба, створеної за Договором з відкритого неба (січень — грудень 2019 року, м. Відень, 
Республіка Австрія), у такому складі:

ПРОКОПЧУК Ігор Васильович — Постійний представник України при міжнародних 
організаціях у Відні, глава делегації

ЛОССОВСЬКИЙ Ігор Євгенович — заступник Постійного представника України при 
міжнародних організаціях у Відні, заступник глави делегації

АЛЕКСАНДРОВ Олег Святославович — завідувач відділу проблем зовнішньої полі-
тики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень

ГОРБАЧ Анатолій Іванович — заступник директора Департаменту з питань безпеки, 
оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з пи-
тань оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України

ГУБЧЕНКО Андрій Анатолійович — державний експерт служби з питань безпеки у 
воєнній сфері Апарату Ради національної безпеки і оборони України

ГУДЗЬ Андрій Миколайович — начальник Управління верифікації Генерального 
штабу Збройних Сил України

КРАВЧЕНКО Валерій Вікторович — старший науковий співробітник відділу проблем 
зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних до-
сліджень

ЛЕВЧЕНКО Сергій Михайлович — експерт Служби безпеки України
ЛОЙШИН Анатолій Анатолійович — радник відділу міжнародного військового спів-

робітництва Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Укра-
їни

ПОПОВ Михайло Олексійович — директор Державної установи «Науковий центр ае-
рокосмічних досліджень Землі НАН України» (за згодою)

РИЖАК Віктор Станіславович — начальник відділу реалізації Договору «Відкрите 
небо» Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України

ЧОРНИЙ Сергій В’ячеславович — старший науковий співробітник Інституту косміч-
них досліджень НАН України та Державного космічного агентства України (за згодою).

Дозволити Міністрові закордонних справ України залучати для забезпечення робо-
ти делегації радників, експертів, технічних представників.

2. Міністрові закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на 
переговори у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної кон-
сультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.

3. Главі делегації України забезпечити подання Міністерству закордонних справ 
України звітів про результати участі делегації України в переговорах у рамках Форуму 
ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консульта-
тивної комісії з відкритого неба.

4. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечен-
ня участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпе-
ки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба 
О.Александрова, А.Горбача, А.Губченка, А.Гудзя, В.Кравченка, С.Левченка, М.Попова, 
В.Рижака, С.Чорного.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
9 січня 2019 року
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2018 р. № 1059-р 
Київ

Про затвердження складу госпітального 
округу Харківської області

Затвердити склад госпітального округу Харківської області згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2018 р. № 1059-р
СКЛАД 

госпітального округу Харківської області

Найменування  
госпітального округу

Склад  
госпітального округу

Харківський госпітальний округ всі заклади охорони здоров’я, що забезпе-
чують надання вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги населенню, розміще-
ні на території:
м. Харкова
м. Люботина
м. Лозової
м. Ізюма
м. Куп’янська

м. Чугуєва
м. Первомайського
Балаклійського району
Барвінківського району
Близнюківського району
Богодухівського району
Борівського району
Валківського району
Великобурлуцького району
Вовчанського району
Дворічанського району
Дергачівського району
Зачепилівського району
Зміївського району
Золочівського району
Ізюмського району
Кегичівського району
Коломацького району
Красноградського району
Краснокутського району
Куп’янського району
Лозівського району
Нововодолазького району
Первомайського району
Печенізького району
Сахновщинського району
Харківського району
Чугуївського району
Шевченківського району

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2018 р. № 1063-р 
Київ

Про затвердження складу Національного 
агентства із забезпечення якості  

вищої освіти
Затвердити склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2018 р. № 1063-р

СКЛАД 
Національного агентства із забезпечення 

 якості вищої освіти

АВШЕНЮК 
Наталія Миколаївна

— завідувач відділом зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної осві-
ти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національ-
ної академії педагогічних наук, доктор педагогічних 
наук, старший науковий співробітник

АЛЬКЕМА 
Віктор Григорович

— завідувач кафедрою управлінських технологій ви-
щого навчального закладу «Університет економі-
ки та права «КРОК», доктор економічних наук, про-
фесор

АРТЮХОВ 
Артем Євгенович

— доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і 
нафтопереробних виробництв Сумського держав-
ного університету, кандидат технічних наук, доцент

БУТЕНКО 
Андрій Петрович

— доцент кафедри міжнародного, цивільного та гос-
подарського права приватного вищого навчального 
закладу «Європейський університет», кандидат іс-
торичних наук, доцент

ГАРМАШ 
Анатолій Анатолійович

— директор департаменту розвитку трудового потен-
ціалу та корпоративної соціальної відповідальності 
Федерації роботодавців України

ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ 
Олександр Володимирович

— професор кафедри економічної теорії Тернопіль-
ського національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор

ЄВСТІФЕЄВ 
Микита Ігорович

— студент приватної установи «Університет «Київська 
школа економіки»

ЄРЕМЕНКО 
Олена Володимирівна

— директор Інституту філології Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних 
наук, професор

ЗОЛОТАРЬОВА 
Ірина Олександрівна

— професор кафедри інформаційних систем Харків-
ського національного університету імені Семена 
Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент

КВІТ 
Сергій Миронович

— директор Центру забезпечення якості освіти Наці-
онального університету «Києво-Могилянська ака-
демія»

КОЛЕСНІКОВА 
Олена Валеріївна

— заступник виконавчого директора Всеукраїнсько-
го об’єднання обласних організацій роботодавців 
підприємств металургійного комплексу «Федерація 
металургів України»

МЕДВЕДЄВ 
Володимир Костянтинович

— завідувач кафедри радіотехнічних та спеціальних 
військ Національного університету оборони іме-
ні Івана Черняховського, кандидат військових на-
ук, професор

МОРКЛЯНИК 
Богдан Васильович

— виконуючий обов’язки директора державної органі-
зації «Національний офіс інтелектуальної власнос-
ті», доктор технічних наук, доцент

НАЗАРОВ 
Іван Володимирович

— провідний науковий співробітник відділу дослі-
дження проблем кримінального процесу та судоу-
строю Науково-дослідного інституту вивчення про-
блем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, 
доктор юридичних наук, професор

ОЛЕКСІВ 
Ігор Богданович 

— професор кафедри менеджменту та міжнарод-
ного підприємництва Національного університе-
ту «Львівська політехніка», доктор економічних на-
ук, професор

ПИЛИПЕНКО 
Лілія Амівна

— заступник академіка-секретаря відділення земле-
робства, меліорації та механізації Національної ака-
демії аграрних наук, член-кореспондент Національ-
ної академії наук, доктор біологічних наук, старший 
науковий співробітник

ПРІХНА 
Тетяна Олексіївна

— завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів 
імені В. М. Бакуля Національної академії наук, док-
тор технічних наук, член-кореспондент Національ-
ної академії наук, професор

СМИРНА 
Леся В’ячеславівна 

— начальник відділу міжнародних наукових зв’язків 
Національної академії мистецтв, доктор мисте-
цтвознавства, старший науковий співробітник

СТУКАЛО 
Наталія Вадимівна

— декан факультету міжнародної економіки Дніпров-
ського національного університету імені Олеся Гон-
чара, доктор економічних наук, професор

ФЕСЕНКО 
Лідія Сергіївна

— студентка Національного авіаційного університету

ЦАРЕНКО 
Петро Михайлович

— завідувач відділу Інституту ботаніки імені М. Г. 
Холодного Національної академії наук, член-
кореспондент Національної академії наук, доктор 
біологічних наук, професор

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ 
Микола Іванович

— декан ветеринарного факультету Національного 
університету біоресурсів і природокористування, 
доктор біологічних наук, професор

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2018 р. № 1086-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії про внесення змін до Меморандуму 
про взаєморозуміння між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії щодо обміну та взаємної охорони 
інформації з обмеженим доступом у сфері 

оборони
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Кабінетом Міні-

стрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ір-
ландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Мі-
ністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ір-
ландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері 
оборони, вчинений 17 листопада 2017 р. у м. Лондоні та 20 лютого 2018 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  
З УЧАСНИКАМИ

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
«СанІнвест» 

Повне найменування інституту спільного інвестування, що ліквідується: За-
критий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «СанІнвест», код за 
ЄДРІСІ 23200035 (надалі — Фонд);

Повне найменування компанії з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 
34938583 (надалі — КУА);

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 28 грудня 2018 року;
Причина прийняття рішення про ліквідацію: дострокове припинення діяль-

ність Фонду шляхом його ліквідації за згодою усіх його учасників у зв’язку із 
відсутністю інвестиційно привабливих об’єктів інвестування,  негативною тен-
денцією на фінансових ринках та складною політичною та економічною ситу-
ацією в Україні, що призвели до різкого падіння вартості інвестиційних серти-
фікатів Фонду, зниженням дохідності Фонду, а також у зв’язку із недоцільністю 
здійснення Фондом подальшого інвестування.

Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належ-
них їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду

Ліквідаційна комісія приймає від учасників Фонду Заявки протягом 180 (сто 
вісімдесят) календарних днів з дати опублікування цього Порядку. Протягом 5 
робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників Фонду 
опрацьовує заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не 
пізніше 180 календарних днів з дати опублікування цього Порядку.

Протягом строку, визначеного попереднім абзацом, учасники подають (над-
силають поштою) Заявки за формою, установленою додатком 5 (для фізич-
них осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок роз-
міщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, за-
твердженого Рішенням НКЦПФР № 1338, від 30.07.2013. Зазначені додатки до-
датково розміщені на сайті КУА. Заявки учасників приймаються за місцезнахо-
дженням Ліквідаційної комісії. У випадку якщо заявка від учасника Фонду над-
силається поштою, підпис учасника — фізичної особи (представника учасни-
ка) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним 
законодавством порядку.

Заявки, подані від юридичних осіб — учасників, повинні бути підписані упо-
вноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скрі-
плені печаткою юридичної особи — учасника (за наявності). Якщо Заявка під-

писана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія 
довіреності, засвідчена печаткою юридичної особи — учасника (за наявності).

Заявки, подані від фізичних осіб — учасників, повинні бути підписані ним 
особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіре-
ним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.

Якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть за-
значені Заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Лік-
відаційної комісії.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду.
Для викупу інвестиційних сертифікатів та проведення розрахунків КУА та 

учасник Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. 
У разі якщо строк прийняття заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фон-
ду скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії у зв’язку з тим, що до закінчен-
ня строку прийняття заявок усі учасники такого Фонду подали зазначені заявки.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю 
інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційно-
го сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фон-
ду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пере-
бувають в обігу.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто 
або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків такі докумен-
ти: учасник Фонду — фізична особа — паспорт або документ, що його замі-
нює, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); учасник 
Фонду — юридична особа — Статут, виписку з ЄДРПОУ або Опис з кодом до-
ступу до Статуту та/або Виписки на сайті usr.minjust.gov.ua, Протокол та Наказ 
про призначення керівника, довідку про відкриття поточного рахунку в банку; 
представник учасника Фонду — паспорт або документ, що його замінює, що 
підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

Умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах на викуп, що 
укладатимуться з учасниками Фонду.

Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється в грошовій формі шляхом 
безготівкового перерахування цих коштів на рахунки учасників Фонду та на 
умовах, визначених в договорах та заявках на викуп інвестиційних сертифікатів.

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів розпо-
чинається на наступний робочий день після складання балансу та довідки про 
вартість чистих активів Фонду, згідно з вимогами Положення НКЦПФР №2605 
від 19.11.2013 «Про затвердження Положення про порядок припинення пайо-
вого інвестиційного фонду», які складаються після реалізації майна Фонду та 
проведення розрахунків з кредиторами Фонду, та не може перевищувати 30 ка-
лендарних днів з дати початку таких розрахунків Фонду.

Порядком не передбачена можливість здійснення конвертації інвестиційних 
сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до випла-
ти учасникам Фонду, але не були ними отримані.

Депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не бу-
ли ними отримані, здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок 
розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу на-
лежних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, 
затверджене рішенням НКЦПФР №972 від 29.07.2014 р.

Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахун-
ків з учасниками Фонду зобов’язана з метою проведення розрахунків здійсни-
ти депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред’явленими до 
викупу в установлений строк, інвестиційні сертифікати Фонду.

Депонування здійснюється шляхом внесення коштів, що підлягають депону-
ванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифіка-
тів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних 
сертифікатів, з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред’явили до 
викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в уста-
новлений строк.

Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити всіх учасників Фонду про поря-
док виплати задепонованих коштів шляхом оприлюднення зазначеної інфор-
мації на сайті КУА, в офіційному друкованому виданні та особистого повідо-
млення кожного власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

Умови зміни строків, зазначених у цьому Порядку, та порядок повідомлення 
про їх зміну учасників Фонду.

Усі зміни строків, зазначених у цьому Порядку, підлягають затвердженню 
Ліквідаційною комісією в формі документа про внесення змін до Порядку та ін-
формація про зміни має бути опублікована на веб-сайті КУА протягом трьох ро-
бочих днів з дати затвердження таких змін.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місце-
знаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 
буд. 7/14, прим. 182.

Контактні телефони Ліквідаційної комісії: 044-278-20-82.
Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками 

Фонду: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182. 

Інформаційне повідомлення AT «УКРСИББАНК»
AT «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) споживчого кредитуван-

ня позичальників AT «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговування 
карткових (поточних) рахунків, які розміщені для ознайомлення на сайті: www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр», № 105 від 
08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі — Правила), наступних змін, а саме:

1. Викласти п. 1.2.2.1. P. І Правил в наступній редакції:
«1.2.2.1. Погашення кредиту за Договорами типу А та типу Б може здійснюватись шляхом здійснення 

внесення готівкових коштів в касу Банку або іншого банку, здійснення безготівкового переказу коштів від-
повідно до вимог законодавства на рахунки, вказані у Договорі або повідомлені Банком у разі їх зміни Бан-
ком у випадках, визначених законодавством, а також здійснення переказу за допомогою терміналу самооб-
слуговування або системи UKRSIB online.»

2. У гл. 8 «Договірне списання» P. І Правил п. 8.8. видалити та, змінивши при цьому нумерацію пунктів 
даного розділу Правил, викласти його у п. 8.10. гл. 8 «Договірне списання» P. І Правил у наступній редакції:

«8.10. Банк здійснює договірне списання коштів з рахунків Позичальника та їх перерахування на користь 
Банку, з урахуванням вимог діючого законодавства щодо безготівкових розрахунків в національній/інозем-
ній валюті та переказу коштів в Україні.»

3. Доповнити гл. 8 «Договірне списання» P. І Правил п. 8.9. наступного змісту:
«8.9. Позичальник надає Банку право та доручає списувати суму помилкового переказу коштів з будь-

якого рахунка Позичальника, відкритого в Банку, в тому числі того, що буде відкритий в Банку в майбутньо-
му, в безумовному порядку і без додаткового дозволу або узгодження/погодження Позичальником суми та-
ких помилково зарахованих коштів.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 12.01.2019  р.

Датою початку дії змін до Правил є 12.01.2019  р.
Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту       С. М. Панов

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ 

ВОД «ОСКАР»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22415322
3. Місцезнаходження: 82482, Львівська область, м.Моршин, вул.Геологів, 12-А
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03260) 6-22-88
5. Електронна поштова адреса емітента: v.fedoruk@ids-borjomi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  

www.morshinska.ua 
7. Вид особливої інформації:  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів
II. Текст повідомлення

08.01.2019 р. згiдно з Рiшенням № 37/UKR АКЦIОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОРШИН-
СЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, а саме: укладення договорiв, що стосуються поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплек-
туючих матерiалiв та обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних правочинiв) з будь-
яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його 
дiї не буде перевищувати 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану вартiсть. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає — 581867 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) — 52%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (єдиний власник — акцiонер, який володiє 100 (сто)%) — 
880000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» — 880000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «проти» — немає.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор Баган Ю. М. 09.01.2019

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу 
Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 296/10028/17, 1-кп/296/333/18 
у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судо-
ве засідання, що відбудеться 16.01.2019 року о 10 год. 00 хв. та 
24.01.2019 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бабуці-
дзе Марину Георгіївну, 29.05.1987 р.н., як обвинувачену в кри-
мінальному провадженні № 296/4759/18, 1-кп/296/521/18 у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Шимон Л. C. у судове засідан-
ня, що відбудеться 16.01.2019 року о 16.00 год., 25.01.2019 р. о 
10.30 год., 15.02.2019 р. о 09.30 год. та 28.02.2019 р. о 09.30 год. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Комунальне підприємство «Містобудівна політика міста Житомира» Житомирської 
міської ради (ЄДРПОУ — 25753930) повідомляє, що рішенням Житомирської міської 
ради від 08.11.2018 року № 1219 внесено зміни у рішення Житомирської міської ради 
від 06.09.2016 року № 329 «Про припинення комунального підприємства «Містобудів-
на політика міста Житомира» Житомирської міської ради шляхом ліквідації», а саме 
призначено ліквідатором — Ткачук Тамілу Андріївну та покладено обов’язки провести 
ліквідаційну процедуру згідно з вимогами чинного законодавства.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців з дня опу-
блікування цього повідомлення. Письмові вимоги приймаються за адресою: 10014,  
м. Житомир, вул. Покровська, 6 та за тел.: 068-427-25-19.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00130760
3. Місцезнаходження 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та факс (0372) 524-245 (0372) 584-996
5. Електронна поштова адреса kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
яка додатково використовується емітентом  
для розкриття інформації

http://oblenergo.cv.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним  
пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно Iнформацiйної довiдки ПАТ «НДУ» щодо iнформацiї про акцiонерiв — юридичних осiб i спiльної кiлькостi  

фiзичних осiб, отриманої 09.01.2019 року, АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» стало вiдомо про збiльшення розмiру пакета акцiй 
АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), яким володiє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33947089). До змiни розмiр частки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА» становив 69,93% вiд загальної кiлькостi акцiй АТ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» або 70,38% вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiру пакета акцiй частка становить 70,46% вiд загальної кiлькостi акцiй або 70,91% вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй. У Товариства вiдсутня iнформацiя щодо способу змiни розмiру пакета акцiй зазначено-
го акцiонера. Дата, на яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто — вiдсутня. Iнформацiйну довiдку ПАТ «НДУ» 
сформовано станом на 31.12.2018 р. 

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно із законодавством.     
2. Найменування посади                          Таранюк Сергiй Вiталiйович
         Голова Правлiння            (підпис)                                         (ініціали та прізвище керівника)

                                                                             10.01.2019
                                                                               (дата)

Підприємство з іноземними інвестиціями 
у формі  товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія 
«НБМ» у зв’язку із проведенням чергових 
виборів Президента України 31 березня 
2019 року повідомляє про встановлені 

розцінки вартості одиниці ефірного часу 
для  проведення передвиборної агітації  

за рахунок коштів виборчих фондів 
кандидатів на пост  
Президента України

Час  
виходу Вартість за 1 сек.  (грн.)

з до  (з урахуванням ПДВ) 
06:30 10:00  166,28   
10:00 17:00  88,72   
17:00 00:00  277,16   
00:00 06:30  88,72   

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» у 
зв’язку із проведенням чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року 
повідомляє про встановлені розцінки 
вартості одиниці ефірного часу для  
проведення передвиборної агітації  
за рахунок коштів виборчих фондів 

кандидатів на пост  
Президента України

Час виходу Вартість за 1 сек.  (грн.)

з до  (з урахуванням ПДВ) 

06:30 10:00  166,28   

10:00 17:00  88,72   

17:00 00:00  277,16   

00:00 06:30  88,72   

Втрачені: судновий білет на човен  
«Прогрес 2м», бортовий номер  
КИВ-2987-К від 29.12.2009 р.  

та  посвідчення на управління моторним  
човном (катером), видані на ім’я  

Топчієва Миколи Петровича,  
вважати недійсними.

Одинадцята Харківська державна  

нотаріальна контора викликає 

спадкоємця Пономар Олени  

Олександрівни, 01.11.1978 р.н., 

яка померла 28.03.2017 р.

Втрачені свідоцтва про реєстрацію  

машин АБ №560524  

та ЕА №030007, що належать  

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль»  

на право власності, вважати недійсними.

26 січня 2019 року відбудуться збори 
потерпілих інвесторів «Еліта-Центр» по 
об’єкту Курнатовського, 7-Б в готелі «Ту-
рист», 10-й поверх, о 13-30 за адресою:  
м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2.

Уповноважений представник  
Татарінова Т. В.

Втрачене свідоцтво 
про право на спадщину за заповітом, 

видане приватним нотаріусом 
ЛМНО Поповичем О.О. 06.11.2015 року 

за р. № 2827 на ім’я Черхавий М. Р., 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 СІЧНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -1 -6 +2 -3
Сумська -4 -9 0 -5
Закарпатська -1 -6 -2 +3
Рівненська -1 -6 +2 -3
Львівська -1 -6 -2 +3
Івано-Франківська -1 -6 +2 -3
Волинська -1 -6 -2 +3
Хмельницька -1 -6 +2 -3
Чернівецька -1 -6 +2 -3
Тернопільська -1 -6 +2 -3
Вінницька -1 -6 -2 +3

Oбласть Нiч День

Черкаська -1 -6 +2 -3
Кіровоградська -4 -9 0 -5
Полтавська -5 -10 0 -5
Дніпропетровська -5 -10 0 -5
Одеська -4 -9 +2 -3
Миколаївська -5 -10 0 -5
Херсонська -5 -10 0 -5
Запорізька -5 -10 0 -5
Харківська -5 -10 0 -5
Донецька -5 -10 0 -5
Луганська -5 -10 0 -5
Крим 0 -5 +2 -3
Київ -2 -4 0 +2

Укргiдрометцентр

Довгоочікувані ключі від нового життя 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Ключі від квартир вручено 
18 дітям-сиротам на Луганщині. Житло 
придбано за рахунок коштів державно-
го бюджету.

«Державну субвенцію на придбання 
житла та дитячих будинків сімейного ти-
пу Луганщина використала на 99%. Ми 
застосували новий підхід, зокрема пе-
ред купівлею радилися з майбутніми 
власниками. Будьте гідними громадяна-
ми своєї країни й любіть Україну!» — на-
голосив виконувач обов’язків голови Лу-
ганської ОДА Сергій Філь під час уро-
чистостей.

Ключі від будинку одержала сім’я Пе-
чених, яка виховує шестеро дітей. Ще у 
2014 році для них планували створити 
дитячий будинок сімейного типу в Перво-
майську, проте воєнна агресія проти на-
шої країни стала на заваді цим планам.

Робота із забезпечення дітей-сиріт 
житлом триває: будують два дитячі бу-
динки сімейного типу в Біловодському 
та Новопсковському районах. 

«Я вірю в історичну місію українського народу»

Володимир ДЕНИСЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ОСОБИСТІСТЬ. Філософу, 
освітянину Вікторові Андру-
щенку виповнилося 70. Напе-
редодні ювіляр приємно зди-
вував наукову читацьку спіль-
ноту, випустивши у світ дво-
томне видання «Організова-
не суспільство» із присвятою 
«Українському народові — 
працьовитому, талановитому 
і перспективному». У книжці 
обґрунтовано авторську мо-
дель суспільно-політичної ор-
ганізації в період переходу від 
тоталітаризму до демократії.

«Вірю в історичну місію 
українського народу, який по-
дарував світові хліборобську 
й пісенну культури; вірю в ба-

гатогранний талант україн-
ської людини, яка, попри різ-
номанітні історичні перепони, 
утверджувала і розвивала гу-
маністичні пріоритети в систе-
мі тих культур світу, куди кида-
ла її історична доля; вірю в со-
ціально-історичний досвід мо-
їх батьків, дідів і прадідів, які 
виховали мене й моє поколін-
ня як свідомих українців, що 
прагнуть до творчості і свобо-
ди», — наголошує автор.

Понад 40 років активної на-
укової, творчої, педагогічної й 
організаторської праці вкла-
дено у розвиток і розбудову 
вітчизняної освітянської ниви. 
І нині Віктор Андрущенко — 
професор, доктор філософ-
ських наук, лауреат держав-
них премій, ректор найкращо-

го педагогічного закладу ви-
щої освіти в Україні, відомого 
не тільки в Європі, а й в усьо-
му світі, недарма очолив Між-
народну асоціацію педагогіч-
них університетів Європи. 

А починалося все з малень-
кого селища на Сумщині, де 
1949 року в сім’ї учителів з’я-
вився хлопчик із переможним 
іменем Віктор. Закінчив Со-
снівську середню школу із зо-
лотою медаллю, Конотопський 
індустріальний технікум, з від-
знакою — філософський фа-
культет Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка. Відслужив в армії.

Протягом 1970—1995 років 
в alma mater пройшов шлях 
від студента, аспіранта, ви-
кладача, старшого викла-

дача до доцента й професо-
ра. П’ять років обіймав поса-
ди заступника міністра освіти 
і першого заступника міністра 
освіти, згодом — директора 
Інституту вищої освіти Акаде-
мії педнаук. Із 2003 року і досі 
— ректор Національного пе-
дагогічного університету іме-
ні М.П. Драгоманова.

Віктор Андрущенко автор 
понад 890 наукових праць, 
серед яких 32 індивідуальні й 
близько 75 колективних моно-
графій, підручників, навчаль-
них посібників для студентів. 

Наукові дослідження вче-
ного концентруються навко-
ло проблем соціальної філо-
софії, філософії історії, полі-
тики та культури, а також фі-
лософії освіти й науки. 

Багато років Віктор Андру-
щенко очолював експертну ра-
ду Вищої атестаційної комісії 
України з філософії, політології 
та соціології. Під його керівни-
цтвом та з науковою консульта-
цією підготовлено та захище-
но майже 150 кандидатських 
і докторських д исертацій. Він 
член редколе гій багатьох дру-
кованих видань.

Віктор Андрущенко — по-
чесний доктор 15 вітчизняних 
і закордонних університетів. А 
його знання, талант організа-
тора, невичерпна енергія, ба-
гатий досвід, принциповість 
та активна життєва позиція — 
приклади для виховання мо-
лодого покоління науковців. 

А на згадку — 
цеглина з Парижа

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПАРТНЕРСТВО. Кована графська карета, що прикрашає 
парк відпочинку в Гощі, алея кованих скульптур у Рівному, га-
лерея сучасного ковальського мистецтва, яку відкрила рівнен-
ський підприємець Ніна Крока, — усі ці локації захопили пред-
ставника французької ковальської школи Ролана Комта. До-
свідчений коваль констатував: Рівненщина цілком може пре-
тендувати на мистецький центр ковальства.

Справді, у Рівному прижився унікальний фестиваль «Металеве 
серце України», учасники якого щороку залишають на згадку міс-
ту свої роботи. Саме з них утворилася алея кованих скульптур — 
улюблене місце відпочинку й фотосесій рівнян і гостей. Щоправ-
да, «Свято кування», яке проводить у своєму місті Сен-Мартен Ла 
Плен Ролан Комт, має ще довшу — 22-річну історію. Там працює 
дитяча школа ковальства, тобто до горна стають змалку.

Тож наприкінці серпня 2019-го делегація французьких кова-
лів завітає на рівненський фестиваль.

А в Гощанському відділенні Рівненського центру професій-
но-технічної освіти Державної служби зайнятості не перший рік 
готують ковалів для всієї України. Тут гостям презентували на-
вчальну кузню і музей ковальства з найкращими роботами слу-
хачів. На подарунок вони отримали марковану старовинну це-
глину садиби Валевських із тисненим написом Paris. А на зустрі-
чі з Гощанським селищним головою Миколою Панчуком наро-
дилася ідея партнерства українського і французького містечок.

— Гостинна Го-
ща допомогла ме-
ні відкрити й відчу-
ти українську куль-
туру, — сказав Ро-
лан Комт. — Напря-
мів співпраці бага-
то, але насампе-
ред це ковальство і 
народна творчість. 
Очікую, що ваша 
делегація побуває 
на нашому «Святі 
кування» у травні, 
де ознайомиться із 
французькими тра-
диціями та побутом. 

На острові Джарилгач засвітиться маяк
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У Скадовсько-
му районі Херсонщини на ост-
рові Джарилгач, найбільшо-
му безлюдному острові на те-
риторії України й Чорного мо-
ря, розширять територію роз-
ташованого там Національ-
ного природного парку «Джа-

рилгацький» і відновлять ма-
як, який має статус пам’ятки 
культури. Це питання обгово-
рив голова Херсонської об-
ласної державної адміністрації 
Андрій Гордєєв із заступником 
міністра екології та природних 
ресурсів Василем Полуйком. 
Під час зустрічі розглянуто 
питання розширення об’єктів 
природно-заповідного фонду, 

а також створення нових. Іш-
лося про зміну меж території 
НПП «Олешківські піски» за 
рахунок внесення особливо 
цінних територій і про створен-
ня Національного природного 
парку «Кам’янська Січ». 

Серед перспективних ін-
вестиційних проектів, які Мі-
ністерство екології та при-
родних ресурсів реалізує на 

Х ерсонщині 2019 року, — бу-
дівництво на території ДП 
«Херсонське лісомисливське 
господарство» вольєра, куди 
переселять тварин, що меш-
кали на острові Джарилгач. 
На зустрічі постало питання 
створення Національного при-
родного парку «Гілея», який 
забезпечить цілісність і недо-
торканність херсонських лісів. 
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Маркована цеглина 
дуже сподобалася гостеві
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Про новий дім мріяли навіть маленькі

В активі Віктора Андрущенка — понад 40 років активної наукової, творчої, педагогічної 
та організаторської діяльності
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