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Зменшення участі девелоперів
у розвитку інфраструктури та
наведення ладу в процесі його
формування сприятиме зниженню
цін на житло

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку внесення відомостей
про належного користувача транспортного засобу
до Єдиного державного реєстру транспортних
засобів»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 15 СІЧНЯ 2019 РОКУ		

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«За рік розпочато
масштабне будівництво
517 сільських
амбулаторій.
Це не тільки
монопрактика,
а й групова медична
практика».

Поняття «щастя»
не матеріальне.
Матеріальність може його
лише кристалізувати
Фото з соцмережі Twitter

ЦИТАТА ДНЯ

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ про формування
спроможної мережі сільських амбулаторій
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Бюджет підтримає
науку у вишах
РОЗВИТОК. На 2019 рік у держбюджеті вперше передбачено кошти для базового фінансування науки в закладах вищої
освіти — 100 мільйонів гривень. До цього виші могли отримати лише короткострокове конкурсне фінансування під конкретні вузькоспеціальні проекти. Наука в університетах уперше почне зрівнюватися за інституційною спроможністю з наукою в
науково-дослідних установах. Виграють від цього всі: й університети, які утвердяться як важливі осередки досліджень, й академічні інститути, які отримають дієвих партнерів на науковому
полі, вважає заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Кошти на базове фінансування науки виші зможуть отримати за підсумками атестації. Оцінюватимуть не заклад загалом,
а окремі наукові напрями: аграрні науки і ветеринарія; воєнні науки і національна безпека; гуманітарні науки й мистецтво;
суспільні науки; біологія та охорона здоров’я; математичні, природничі, технічні науки. Напрями, атестовані за найвищим рівнем, повідомляє прес-служба МОН, отримають передбачені
бюджетом кошти на базове фінансування науки.

ЦИФРА ДНЯ

539,7 млрд грн

становив торік обсяг гривневих
депозитів в українських банках. Це на
10% більше, ніж позаторік
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ВІДВЕРТО. Над проблемами сучасного буття, стосунками

між людьми, їхнім ставленням до гаджетів і впливом
технічного прогресу на свідомість розмірковує клінічний
психолог Олег Чабан

Технології потребують особливого захисту
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
Із робочим візитом в Індії перебуває перший віце-прем’єр-міністр
— міністр економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів. Там він зустрівся з генеральним директором
Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Ґаррі,
з яким обговорив ключові напрями реформування сфери інтелектуальної власності в Україні.

«Завдяки своєму високому рівню
освіченості, працьовитості й таланту українці створюють унікальні інноваційні рішення та продукти з високою доданою вартістю. Тож реформа сфери інтелектуальної власності — один із ключових пріоритетів
уряду й Мінекономрозвитку», — підкреслив Степан Кубів.
Для ефективної роботи важливо налагодити тісну взаємодію з

фахівцями Всесвітньої організації
інтелектуальної власності зокрема щодо спільної підготовки національної стратегії України для розвитку сфери інтелектуальної власності. «Поєднання досвіду фахівців
Мінекономрозвитку та ВОІВ дасть
змогу створити якісний стратегічний документ для сфери інтелектуальної власності, що надалі стане дороговказом для розвитку в

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

Україні високотехнологічних галузей економіки», — наголосив урядовець.
Серед механізмів практичної підтримки творчої реалізації українців
виокремлено подальший розвиток
мережі центрів підтримки технологій та інновацій, а також подальше
впровадження альтернативних процедур вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні, по-

відомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Крім того, у планах Мінекономрозвитку на 2019 рік — проведення разом з ВОІВ літньої школи з питань інтелектуальної власності, а також проведення Дня України під час
59-ї серії засідань асамблей держав — членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

встановлені Національним банком України на

14 січня 2019 року

USD 2815.3842
EUR 3246.9826
RUB 4.2073
/ AU 363972.87 AG 4421.56
PT 231143.04 PD 373883.02
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 січня 2019 р. № 6
Київ

ПОСТАНОВА
від 18 грудня 2018 р. № 1195
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і
хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р.,
№ 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2017 р., № 59, ст. 1801), такі зміни:
у пункті 12:
у першому реченні абзацу третього слово «пропорційний» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі невиплати суб’єктам господарювання з незалежних від них причин компенсації за прийнятим Мінагрополітики рішенням в межах бюджетних призначень на відповідний рік така компенсація виплачується у наступному бюджетному році у разі наявності бюджетних призначень у такому бюджетному році.»;
у тексті Порядку слова «камер швидкого заморожування плодів і ягід» та «камер швидкого заморожування плодів та ягід» замінити словами «об’єкта із заморожування плодово-ягідної продукції».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації
громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414 (Офіційний вісник
України, 2008 р., № 58, ст. 1957; 2018 р., № 88, ст. 2909), такі зміни:
1) абзац перший пункту 2 після слів «Особам, які працюють в умовах режимних обмежень» доповнити словами «, крім працівників режимно-секретних органів»;
2) доповнити Положення пунктом 41 такого змісту:
«41. Працівникам режимно-секретних органів в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, органах прокуратури, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), установлюється залежно від ступеня секретності інформації у таких розмірах:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», — 60 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», — 50 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», — 30 відсотків.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження: 61002, Харківська область, м.Харкiв, вул. Сумська, буд.70;
тел./факс: (057)7599890; електронна поштова адреса: yampolskaya@barabashovo.com.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: avec.infosite.com.ua.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На підставі письмового повідомлення, яке надійшло ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» від Вінакова Андрія Вікторовича,
щодо припинення повноважень Вінакова Андрія Вікторовича як Голови (члена) Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК
ТА КО» за його власним бажанням, та відповідно до п. 5.5, п. 5.7 Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК
ТА КО», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» від 30.04.2018 р. (протокол
№ 2/18 від 30.04.2018 р.)., 08 січня 2019 року припинено повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН
АВЕК ТА КО» Вінакова Андрія Вікторовича. Вінаков Андрій Вікторович не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 30.04.2018 року. Замість Вінакова Андрія Вікторовича на посаду Голови (члена) Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» нікого не призначено (не обрано) – посада вакантна.
Наглядовою радою ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 08 січня 2019 року прийнято рішення припинити 08 січня 2019 року
повноваження Генерального директора ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Платонова Сергія Володимировича, задовольнивши його заяву про складання з себе повноважень у зв’язку з переведенням його з посади Генерального директора ПрАТ
«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» на посаду Першого заступника Генерального директора ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Платонов Сергій Володимирович не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 04.06.2018 року.
Наглядовою радою ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 08 січня 2019 року прийнято рішення обрати з 09 січня 2019 року на
посаду Генерального директора ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Вінакова Андрія Вікторовича строком на один рік, з переведенням його з посади Директора з економічної безпеки ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». Вінаков Андрій Вікторович не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п’яти років обіймав посади Голови (члена) Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», Директора з економічної безпеки ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника відділу внутрішнього контролю ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», директора ТОВ «Юридична компанія «Міжнародний правовий захист».
Вінаков А. В. та Платонов С. В. не надали згоди на розкриття паспортних даних. Вінаков А. В. та Платонов С. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Вінаков Андрій Вікторович

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну (зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Урицького, 74/18) як обвинувачену в судове засідання по кримінальній справі № 426/15327/16‑к
за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 січня
2019 року о 10.10 годині.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,
судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул.
Суворова, 6) викликає відповідачку Сухіну Наталію Миколаївну, 19.03.1969 р. (Луганська обл., м. Попасна, вул. Бахмутська, б. 4, кв. 65), справа № 423/541/18 на 22.01.2019 р.
о 14.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення
кредиту.
У разі повторної неявки справу розглянуть без вашої
участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України, на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).
Суддя А. В. Архипенко

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яценка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме місце проживання: АР
Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв. 109), у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 22.01.2019 року о 09 год. 00 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О .О.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Номер лота:
Короткий опис активів
(майна) в лоті:
Електронна адреса для доступу
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих
торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Час проведення відкритих
торгів (аукціону) /
електронного аукціону:
Детальна інформація
щодо лота

F11GL39871
Кредити
http://www.prozorro.sale
05.02.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту вказується на
веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/
41164-asset-sell-id-188011

Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) доводить до відома, що у зв’язку із неусуненням причин зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5485 від 24.02.2012, наданого Публічному акціонерному товариству «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Луганськ» з метою видобування технічної підземної води свердловини №№ 1, 4405-г родовища Луганське, розглянуто питання щодо подальшої дії цього дозволу.
Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів — у судовому порядку.
Враховуючи викладене, просимо надати до Держгеонадр в 15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду)
на припинення права користування надрами згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 5485
від 24.02.2012.
Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ»

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Козлова Максима Вадимовича (зареєстрований: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Ленінського Комсомолу,
4/125) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі
№ 426/9773/18 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Козлова Максима Вадимовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 січня 2019 року о 10.20 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М.,
судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Номер лота:
Коротка назва лота/номер
кредитного договору:
Місце проведення аукціону:

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Обухова Максима Аркадійовича (зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Достоєвського, 31)
як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/1534/17-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Обухова Максима Аркадійовича за
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 22 січня 2019 року о 10.30 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тейцман Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове засідання по кримінальній справі
№ 426/7279/16-к за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 21 січня 2019 року об 11.00 годині.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

F121GL39700
Автомобіль та основні засоби у кількості 3 одиниці

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Дата проведення аукціону:
Перші торги — 05.02.2019; другі торги — 12.02.2019
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
Час проведення аукціону:
електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті:
http://www.prozorro.sale
Детальна інформація
Посилання на оголошення про проведення аукціону розміщене
щодо лота (параметри, забезпечен- на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
ня, початкова ціна, правила участі
219-at-bank-bohuslav/41198-asset-sell-id-188108
в аукціоні):

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно з переліком осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бондаренко Олену Миколаївну
(зареєстрована: Луганська область, м. Луганськ, вул. Шевченка, 4/479) як обвинувачену
в судове засідання по кримінальній справі № 426/11562/17-к за обвинувальним актом у
кримінальному провадженні стосовно Бондаренко Олени Миколаївни за ч. 1 ст. 258-3 КК
України на 22 січня 2019 року о 10.40 годині.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді Юрченко С. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Матяша Сергія Анатолійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі
№ 426/11766/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія Анатолійовича за ч. 1
ст. 258-3 КК України на 21 січня 2019 року об 11.10 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Романову Любов Владиславівну,
яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2019 року об 11.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників —
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження

«ТОВ «КУА «ГРАД-ІНВЕСТ»
повідомляє про порядок
проведення розрахунків
з учасниками ПНЗІФ «ТРИА»
(ЄДРІСІ2321315), у зв’язку
з ліквідацією фонду.
Детально на сайті:
http://grad-investltd.wixsite.
com/34817027-1.
Тел. (0472) 36-85-18.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія Володимировича як
обвинуваченого на 16 год. 00 хв. 21 січня 2019 року в справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володимировича, 19.04.1980 року народження, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України за адресою: м. Київ,
вул. Сергієнка, 3, каб. 37.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М. В. Марченко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Натикач Г. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошника Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній справі № 426/16089/17 за обвинувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України
на 21 січня 2019 року о 10.40 годині.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., СкрипСуддя О. В. Жежера ник С. М.

Номер лота:
Короткий опис активів в лоті

F31GL39880, F31GL39881, F31GL39882
Права вимоги за кредитними договорами,
укладеними з фізичними особами

Електронна адреса для доступу до відкритих
торгів (аукціону)
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)
Час проведення відкритих торгів (аукціону)
Детальна інформація щодо лота

www.prozorro.sale
26.02.2019 р.
Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/
41169-asset-sell-id-188028

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

розшукує учасників
ТОВ «Аудиторська фірма
«Професіонал»,
код 33008394.
Тел. 098-350-96-24.

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

вісті звідусіль
У Миколаєві грали духові оркестри
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 СІЧНЯ
Oбласть
Вразив грою військовий оркестр
— Андрій Чернов), військовий
оркестр Військово-морської
бази «Схід» (диригент — молодший лейтенант Крістіна
Попело). У їхньому виконанні

лунали не лише давні музичні композиції, а й сучасні запальні хіти всіх поколінь.
Фінальним акордом фестивалю став концерт духової

Фото з сайту oblosvita-lg.gov.ua

Діти кажуть, що це була чудова яскрава подорож

музики «Мелодії Різдва» військового оркестру Національної гвардії України військової
частини 3039, що відбувся на
Соборній площі.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ. 45 учнів комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» із трьох міст і чотирьох районів Луганщини відвідали лабораторію експериментальних досліджень
«Ex Lab» Національного центру «Мала академія наук
України». Там вони змогли попрацювати у хімічній, математичній, робототехнічній та біологічній лабораторіях.
Лекції читали досвідчені спеціалісти з Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця НАН України, Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук та
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Як повідомила прес-служба обласного департаменту
освіти і науки, під час екскурсії до Київського політехнічного інституту підлітків зацікавила лекція, як нові матеріали й технології змінюють світ. А в Національному
авіаційному університеті велике захоплення викликала
екскурсія навчальним ангаром, де можна ознайомитися з літальними апаратами широкого спектру конструктивних схем різних періодів розроблення та експлуатації (літаки Ан-24, Ту-154, Як-42, Л-410, Ан-2, гелікоптери Мі-8, Мі-2, Мі-4, Ка-26) та комплексом наземної спеціальної техніки. Найцікавішим виявилося відвідування
тренажера Ту-154, де школярі змогли спробувати себе
за штурвалом і відчути неперевершені емоції.

Киянина врятували через чотири дні
ПЛЕЧЕ! Його шукали чотири дні — із 7 січня, коли
зв’язок з ним і його товаришем було втрачено. Товариша рятувальники знайшли
через день, а 36-річного Ігоря Грищенка, киянина, тренера з лижного спорту та президента асоціації екстремальних видів спорту, який зник
поблизу гори Гимба на межі
Свалявського та Воловецького районів, не вдавалося ніяк.
Залучили величезні сили: впродовж 9 січня пошуки
проводили три групи з майже 40 рятувальників та семи
одиниць техніки. Зниклого
туриста розшукували гірські
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Школярі з Луганщини майже злетіли в небо

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Фото надав автор

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ТВОРЧИЙ СЮРПРИЗ. У
межах зимового марафону
розваг, що проходить у Миколаєві з 19 грудня по 19 січня,
містянам запропонували черговий творчий сюрприз. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради і міський методичний центр клубної
роботи вперше в місті організували зимовий фестиваль духової музики. Чотири мелодійні вечори на «Казковому хуторі» Каштанового скверу зробили відпочинок городян казковим. Адже кожен охочий,
прогулюючись головною вулицею міста, мав нагоду насолоджуватися живою музикою.
Музичне мистецтво поціновувачам подарували військовий оркестр Національної гвардії України військової
частини 3039 (диригент — майор Віктор Глухарєв), народний духовий оркестр обласного палацу культури (керівник

ПОГОДА НА ЗАВТРА

пошуково-рятувальні відділення із села Нижні Ворота,
міст Мукачево, Рахів, Ужгород та селища Міжгір’я. Їм
допомагали фахівці спеціалізованого центру швидкого реагування з міста Дрогобич Львівської області та
шестеро волонтерів. До пошуків долучилися працівники чотирьох держлісгоспів.
Щоб знайти людину, задіяли
навіть поліцейських собак.
А коли в горах розвіявся туман, рятувальники ДСНС
здійняли у повітря гелікоптер Мі‑8.
Надію, що Ігор Грищенко
живий, підтримав телефонний дзвінок його другові,
який пролунав 9 січня. Зниклий повідомив приблизне

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

місце свого перебування —
літня хатинка у горах.
На п’ятий день пошуків лижника зі столиці таки знайшли живим. Це зробили лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай, його помічник Петро Семенюк, а також
місцеві жителі брати Іван та
Михайло Гаджеги. Про це
повідомила заступник директора лісового господарства Свалявського держлісгоспу Вікторія Білоусова.
Киянин Ігор Грищенко зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського
лісництва в урочищі «Куртацька». Від місця катання

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

він подолав близько 15 кілометрів, що й дезорієнтувало
учасників пошуків.
Лижника відшукали в будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати надав
майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло
Гимба.
— Те, що знайшли киянина саме лісівники, вкотре доводить, що вони знають ліс
найкраще, — сказала очільник прес-служби Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова. — Однак саме завдяки
злагодженій спільній роботі лісівників, рятувальників,
місцевих жителів та кінологів пошуки були успішними.
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Укргiдрометцентр

Срібній землі
дарують Василі…
Василь ЧУМАЛЬ
для «Урядового кур’єра»
САМОБУТНІ ОБРЯДИ. Серед художників краю за Карпатами
ім’я Василь найпоширеніше. До такого висновку спонукає величезна виставка, яку відкрили образотворці з цим іменем 11 січня
в атріумі облдержадміністрації. Назва вернісажу теж красномовна: «Наші славні Василі — окраса Срібної землі».
— У всі часи Василь — одне з найшанованіших імен на Закарпатті, — зазначив, вітаючи гостей виставки, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас. — І свято Василя закарпатці сторіччями шанують і зберігають його цікаві самобутні
обряди. Започаткований торік нашими талановитими Василями
гарний захід, сьогодні вже добра традиція, яку ми із задоволенням підтримуватимемо надалі, як і міжнародний фестиваль «Василля», що теж удруге збирає тисячі гостей в обласному центрі.
В експозиції представлено роботи понад 20 митців у жанрах живопису і графіки, декоративно-прикладного мистецтва,
скульптури тощо.
— Наш загал Василів дуже численний, тож може мати право
голосу, — наголосив учасник виставки художник Василь Вовчок. — На цій виставці представлено роботи, створені протягом року. Тут зображено всі пори року, повний спектр кольорів і напрямів живопису. До наступного
року теж матимемо
чим порадувати гостей мистецького заходу.
Привітав господарів і гостей виставки
голова Закарпатської
обласної організації
Національної спілки
письменників Василь
Густі. Він поділився
із присутніми поетичними римами про…
Василів. А музичні
акорди до свята додав фольклорний ансамбль «Маки» Ужгородського
коледжу
культури і мистецтв.
Василь Сідак, «Різдво»
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