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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 18 лютого 2019 року
USD 2724.7894 EUR 3068.1129 RUB 4.0849 / AU 359127.24 AG 4245.22 PT 213078.53 PD 382287.95

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Зазвичай Україна посідає 

помітне місце в будь-
якому порядку денному і 

на зустрічах з російською 
стороною».

Дієвість парламенту 
зросте

СПІВПРАЦЯ. У Верховній Раді створено Офіс парламентської 
реформи. Відповідне розпорядження підписав її Голова Андрій Па-
рубій. За його словами, офіс зможе запрацювати через місяць. Він 
підвищить дієвість парламенту в процесі імплементації європей-
ських стандартів життя в Україні, яка прагне стати повноцінним 
членом Євросоюзу. «Цей єдиний центр аналізуватиме,  консульту-
ватиметься з Європарламентом щодо законопроектів, які подають 
на розгляд нашого парламенту глава держави, уряд і народні депу-
тати», — пояснив Андрій Парубій. 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення Верхо-
вної Ради створити парламентський Офіс реформ за прикладом 
Офісу реформ у Кабінеті Міністрів, який сприятиме напрацюван-
ню та ухваленню важливих рішень, тобто швидкій та якісній інте-
грації в ЄС. 

«Ми хочемо сприяти глибоким реформам в Україні, тому треба 
поліпшувати координацію. Зміни в Україні свідчать про незворот-
ність обраного шляху в європейське майбутнє», — наголосив упо-
вноважений у справах підтримки демократії президент Європарла-
менту 2002—2004 років Пет Кокс. 

99% 
посівів озимих зернових культур зійшло 

на  засіяних площах. 86% перебуває в 
хорошому й задовільному стані

СИЛА І СЛАВА! Долі багатьох ветеранів війни 1979—
1989 років тісно переплелися зі здобуттям Україною 
незалежності й нинішньою боротьбою за неї, яку нам 
нав’язала сусідня держава-агресор   

Від Афгану до 
Майдану й Донбасу

Генеральний секретар НАТО про продовження підтримки 
євроатлантичних прагнень нашої країни

4 8
ДОКУМЕНТИ

На Луганщині гостро 
постала логістична  
проблема доставки 
вирощеного зерна 
його покупцям

АГРОПОЛІТИКА

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо впорядкування 
структури заробітної плати працівників державних 
органів, судів, органів та установ системи правосуддя  
у 2019 році»
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Директор дивізіону радіолокації, радіозв’язку та спеціального 
приладобудування ДК «Укроборонпром» Олександр Пономарьов:
«Укравши завод, росіяни повелись як варвари»
На початку воєнного конфлік-

ту на Донбасі  Росія разом 
зі своїми нелегальними військо-
вими формуваннями остаточно 
знищила донецький завод «То-
паз» — підприємство, що роз-
робляло та виготовляло склад-

ні радіотехнічні комплекси. Уні-
кальна система радіотехнічної 
розвідки «Кольчуга» — це досяг-
нення саме нашого «Топазу», йо-
го команди. 

Росіяни вивезли все устатку-
вання, цілі цехи, завантажуючи 

залізо на платформи так званих 
гуманітарних конвоїв. Україн-
ській стороні ще 2014 року вда-
лося врятувати надважливу до-
кументацію, а головне — вивез-
ти людей, висококласних спеціа-
лістів, їхні родини. 

Нині колектив заводу «То-
паз» працює в Запоріжжі на ба-
зі НВК «Іскра». Він уже зміг від-
новити та модернізувати вироб-
ництво «Кольчуг», поставити на 
лінію інше ефективне озброєння. 
Однак нам все-таки було ціка-

во, що росіянам вдалося вкрасти 
з донецького оборонного підпри-
ємства, яка доля спіткала ті оди-
ничні зразки озброєнь, які змогли 
вивезти, чи заволоділа Мо-
сква секретною інформаці-
єю, технологіями. 5
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
05.02.2019 Київ № 143

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2018 

року № 1777
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енер

гетики та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», По
рядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізовано
го опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра
їни 09 червня 2016 року за № 835/28965, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та цен
тралізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулюван
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 529, зареєстрованої в Міністерстві юстиції Укра
їни 20 липня 2016 року за № 992/29122, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по
слуг, від 10 грудня 2018 року № 1777 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізова
ного постачання гарячої води, що надаються населенню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИН
СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ», яке є виконавцем цих послуг» такі зміни:

1) абзаци третій, четвертий, шостий та сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:
«для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії — 1602,52 грн/Гкал, 

з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова — 1312,42 грн/Гкал; решта витрат, крім палив
ної складової — 290,10 грн/Гкал),

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії — 43,90 грн за 1 кв. м 
за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення, з урахуванням податку на додану вартість (у тому 
числі: паливна складова — 35,96 грн за 1 кв. м; решта витрат, крім паливної складової — 7,95 грн за 1 кв. м);»;

«за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води — 93,22 грн за 1 куб. 
м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: паливна складова — 70,72 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім па
ливної складової — 22,50 грн за 1 куб. м),

за відсутності рушникосушильників — 86,07 грн за 1 куб. м, з урахуванням податку на додану вартість (у тому числі: па
ливна складова — 64,88 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової — 21,20 грн за 1 куб. м).»;

2) додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газе

ті «Урядовий кур’єр», але не раніше дня набрання чинності постановою Національної комісії, що здійснює державне регулю
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 лютого 2019 року № 141 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 10 грудня 2018 року № 1736».

Голова НКРЕКП О. Кривенко
Додаток  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 10.12.2018 № 1777 

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05.02.2019 № 143)

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»

№ 
з/п Назва показника

Послуга  
з централізованого опалення 

Послуга з централізованого  
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових будинків 

з будинковими 
та квартирними 

приладами обліку 
теплової енергії

для абонентів 
житлових будинків 

без будинкових 
та квартирних 

приладів обліку 
теплової енергії

за умови підключення 
рушнико сушильників 

до систем 
централізованого 

постачання 
гарячої води

за умови 
відсутності 
рушнико

сушильників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

1
Собівартість власної теплової енергії та витрати на покриття 
втрат, ураховані у встановлених тарифах на теплову енергію 
для потреб населення 

1332,12 225,31 71,78 65,85

1.1 у тому числі паливна складова 1093,68 184,98 58,93 54,06
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 2,18 0,37 0,32 0,30

2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи 2,18 0,37 0,32 0,30
2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на придбання води на послугу з централізованого 
постачання гарячої води x x 5,52 5,52

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,06 0,01 0,00 0,00
5 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1334,36 225,68 77,62 71,67
6 Послуги банку 1,07 0,18 0,06 0,06
7 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1335,43 225,87 77,68 71,73
8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Тарифи на послуги 1335,43 225,87 77,68 71,73
10 Податок на додану вартість 267,09 45,17 15,54 14,35
11 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1602,52 271,04 93,22 86,07

11.1 паливна складова з ПДВ 1312,42 221,97 70,72 64,88
у тому числі у відсотках від пункту 11 81,90 % 81,90 % 75,86 % 75,37 %

11.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 290,10 49,07 22,50 21,20
у тому числі у відсотках від пункту 11 18,10 % 18,10 % 24,14 % 24,63 %

12 Тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ, усього, у тому числі: х 43,90 х х

12.1 паливна складова з ПДВ х 35,96 х х
у тому числі у відсотках від пункту 12 х 81,90 % х х

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ х 7,95 х х
у тому числі у відсотках від пункту 12 х 18,10 % х х
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету України 03.10.2018 року прийнято розпорядження  
№ 66/10-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/7-18 за ознаками порушення То-
вариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС КОМПАНІ» (ідентифіка-
ційний номер 40291762) законодавства про захист економічної конкуренції. У зв’язку 
з неможливістю вручити копію розпорядження відповідачу, з повним текстом розпо-
рядження можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному відділен-
ні Антимонопольного Комітету України за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

 Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету  

України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету Украї-

ни http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територіального відділення у розділі «До ува-

ги суб’єктів господарювання») для ТОВ «Гаскет ЛТД» (юридична адреса: вул. Елек-

трометалургів, буд. 48/1, оф. 3, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53213, ЄДРПОУ 

40458032) розміщено інформацію  (вимогу).

Усім зацікавленим особам  
та кредиторам

Повідомляємо, що 8 лютого 2019 року 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «РУД РЕНТ» (код ЄДРПОУ 
41196618) прийнято рішення про змен-
шення статутного капіталу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Бабичу Костянтину Леонідовичу, 25.02.1972 р.н., 

зареєстрованому за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимир-
ська, буд. 33, на підставі ст. ст. 134, 135, 297-5 КПК України необ-
хідно з’явитись 21.02.2019 о 14 год. 00 хв. до слідчого в особли-
во важливих справах військової прокуратури Центрального регіо-
ну України Копитця Є.В. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбоча-
на, буд. 8, для вручення обвинувального акта, виконання вимог ст. 
290 КПК України, а також участі в проведенні слідчих та процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 42015000000002179 
від 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Сорокола-
та Валентина Геннадійовича, 08.06.1993 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Насосний, 9) як обвинуваченого в під-
готовче судове засідання по кримінальному провадженню №22017170000000012 по об-
винуваченню Сороколата Валентина Геннадійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підготовче судове засідання відбу-
деться 19 лютого 2019 року об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі вашої неявки без поважних причин або неповідо-
млення про причини свого неприбуття в судове засідання, суд має право постановити 
ухвалу про привід та/або ухвалу про накладення на вас грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України.

Суддя Сьоря С. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримінальному прова-
дженню 1-кп/185/643/18, справа № 185/3418/16-к за обвинуваченням Чоп Олени Олександрів-
ни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено 
25.02.2019 року о 09.30 год. за адресою: вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачена Чоп Олена Олександрівна викликається для участі в підготовчому судовому 
засіданні, призначеному на 25.02.2019 року о 09.30 год. у приміщенні Краматорського місько-
го суду Донецької області (вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ, 84300), яке буде проводи-
тися в режимі відеоконференції головуючим суддею Мицаком М. С. у приміщенні Павлоград-
ського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена вважається повідомленою про дату, 
час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Указу Президента України 

від 3 травня 2017 року № 126
1. Внести до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Зброй

них Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціаль
ного призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаці
ях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військо
вих звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 3 трав
ня 2017 року № 126, зміну, виклавши розділ «Секретаріат Кабінету Міністрів Украї
ни» в такій редакції:

«Секретаріат Кабінету Міністрів України
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

експертна група оборонно-безпекової взаємодії з НАТО
Керівник експертної групи полковник 1
державний експерт майор 1».

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

м. Київ
14 лютого 2019 року
№37/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 лютого 2019 р. № 86 
Київ

Про умови оплати праці посадових  
осіб дипломатичної служби, зарахованих  

у розпорядження Міністерства  
закордонних справ 

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про дипломатичну 
службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Установити, що:
підставою для оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, зарахованих у 

розпорядження Міністерства закордонних справ (далі — розпорядження), є наказ дер
жавного секретаря Міністерства закордонних справ про зарахування таких осіб у роз
порядження, в якому зазначаються посада, яку займала посадова особа до зараху
вання у розпорядження, умови оплати праці та строки перебування у розпорядженні;

оплата праці посадових осіб дипломатичної служби, зарахованих у розпоряджен
ня перед направленням у довготермінове відрядження, здійснюється з розрахунку се
редньомісячної заробітної плати за посадою, яку вони займали до зарахування у роз
порядження;

оплата праці посадових осіб дипломатичної служби, зарахованих у розпоряджен
ня після завершення довготермінового відрядження, здійснюється в розмірі, установ
леному за посадою, яку вони займали до дати зарахування у розпорядження, з розра
хунку посадового окладу, надбавки за дипломатичний ранг або ранг державного служ
бовця та вислугу років.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 лютого 2019 р. № 89 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів із створення та організації функціонування 

експортно-кредитного агентства в Україні
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже

ті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортнокре
дитного агентства в Україні, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 лютого 2019 р. № 89

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для здійснення заходів із створення та організації  
функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав
ному бюджеті за програмою «Заходи із створення та організації функціонування екс
портнокредитного агентства в Україні» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бю
джетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачем бюджетних коштів є приватне акціонерне товариство «Експортнокре
дитне агентство» (далі — товариство).

3. Бюджетні кошти спрямовуються товариству з метою забезпечення стимулювання 
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо:
1) забезпечення створення та функціонування товариства відповідно до покладених 

на нього завдань шляхом придбання основних фондів, матеріальних та нематеріаль
них активів, оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг та енергоносі
їв, оплати послуг з тепло, водопостачання і водовідведення, оплати електричної енергії, 
оплати праці та здійснення нарахувань на заробітну плату, придбання товарів, робіт і по
слуг, відряджень працівників, сплати передбачених законодавством платежів, здійснен
ня інших заходів, визначених Статутом товариства;

2) стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 
походження відповідно до завдань, визначених Статутом товариства;

3) створення страхових резервів для забезпечення майбутніх виплат страхових сум і 
страхового відшкодування.

Перелік заходів та обсяг видатків погоджуються з Мінекономрозвитку.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюються в уста

новленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень 

бюджетного законодавства.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 

(створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бю
джетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з вико
ристанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджет
них коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

8. Товариство подає Мінекономрозвитку щокварталу до 20 числа наступного місяця 
узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 січня 2019 р. № 91 
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; 2018 р., № 22, 
ст. 726), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 груд
ня 2018 р. № 1195, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 2019 р. № 91

ЗМІНИ,   
що вносяться до Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті для розвитку  
виноградарства, садівництва і хмелярства 

1. У пункті 5:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються вино

градарством, садівництвом і хмелярством (далі — суб’єкти господарювання), для 
часткової компенсації вартості (без урахування сум податку на додану вартість) бу
дівництва, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих по
слуг у поточному бюджетному році (далі — компенсація витрат) за такими напря
мами:»;

2) абзац одинадцятий виключити.
2. У першому реченні абзацу четвертого пункту 12 цифри «15» замінити циф

рою «1».
3. В абзаці четвертому пункту 14 слова «що провадять діяльність у містах респу

бліканського та обласного значення» замінити словами «яким оформлення доку
ментів для компенсації витрат здійснювалося через обласні комісії».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. № 92
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 654

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 

р. № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» (Офіційний ві
сник України, 2008 р., № 54, ст. 1810), замінивши у підпункті 2 слова «громадянам, 
які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані» слова
ми «репресованим особам, яких у подальшому було реабілітовано».

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 виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публічне акціонерне товариство «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00235814
3. Місцезнаходження: вулиця Індустріальна, будинок 59, місто Мелітополь, Запорізька область, Україна, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 422109, (0619) 42-21-09
5. Електронна поштова адреса – tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 

hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сер-

тифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ГІДРОСИЛА МЗТГ» 18 квітня 2018 

року було прийняте рішення про зміну типу товариства (Протокол № 24 від 18 квітня 2018 року). Дата державної ре-
єстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 13 лютого 2019 року. Повне найменування ак-
ціонерного товариства до зміни: публічне акціонерне товариство «ГІДРОСИЛА МЗТГ». Повне найменування акціо-
нерного товариства після зміни: акціонерне товариство «Гідросила МЗТГ». 

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що во-

на несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління — генеральний директор   _________           І. Я. Сидорчук 

                          (підпис)  
                                                                                                    13 лютого 2019 року

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен-
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича 
як обвинувачених у судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 414/1899/15-к, провадження 
№1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії Іванів-
ни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених 
за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 1 берез-
ня 2019 року о 09 годині 30 хвилин. Згідно ухвали 
від 12.11.2015 року здійснюється спеціальне судове 
провадження в справі.

Суддя Є. М. Акулов

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського 
районного нотаріального округу Запорізької облас-
ті (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2 Гу-
ляйпільського району Запорізької області) запрошує 
Мартиненка Володимира Володимировича прибути 
до нотаріуса в строк до 16.03.2019 року для прийнят-
тя спадщини на майно померлої Мартиненко Дар’ї 
Петрівни. У випадку неявки на вказаний строк, свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоєм-
цям, які своєчасно прийняли спадщину.

Старобільський районний суд м. Старобільськ Лу-
ганської області викликає Киричек Наталію Василів-
ну, зареєстровану за адресою: Луганська область, 
Старобільський район, с. Піщане, вул. Новосадова, 
буд. 2, як обвинувачену в кримінальному проваджен-
ні № 431/7104/18, 1-кп/431/112/19 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, під головуванням суд-
ді Логвіненко Т. Г. у судове засідання, що відбудеться 
27 лютого 2019 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Ста-
робільського районного суду м. Старобільськ Луган-
ської області за адресою: м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38 Луганської області. Явка обвинуваченої в судо-
ве засідання обов’язкова.

Після смерті 30.11.2018 року ВОДЯНОГО АНДРІЯ 
МИКОЛАЙОВИЧА, 1977 р.н., відкрилася спадщина, 
нотаріусом заведено спадкову справу.

Спадкоємцям померлого звертатись до нотаріу-
са за адресою: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6;  
тел. (057) 7142790.

Диплом АН 17328285, 

виданий в 2001 році Східноукраїнським державним 

університетом на ім’я Карасьов Р. П., 

вважати втраченим.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті судді Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/11767/17 стосовно Мальгіна Павла Володимировича, 30.03.1968 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Мальгін П. В. зареєстрований за адресою: м. Красно-
дон, вул. Гоголя, 38/6.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Мальгіна П. В. у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 28 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового  
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 
червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального су-
дового провадження № 426/20/16-к відносно Пілавова Маноліса Васи-
льовича, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає обвинуваченого Пілавова Маноліса Ва-
сильовича, який проживає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове засідання, яке буде проводитися в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 27 лютого 
2019 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильовича в су-
дове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі обвину-
ваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Половинки В. О., суддів Скрипника С. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/4976/16-к стосовно Ткачен-
ка Леоніда Леонідовича, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ткаченко Леонід Леоні-
дович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2019 року об 11.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/10632/17 
стосовно Майбороди Олександра Олександровича, 23.04.1971 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Майборода О. О. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, с. Олександрівськ, пров. Кооперативний, буд. 1-а.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Майбороду О. О. в підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв. у залі 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого суд-
ді Юрченко С. О., суддів Осіпенко Л. М., Половинки В. О.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/1600/2017 стосовно Фаліної 
Тетяни Андріївни, 11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна Тетяна Андріївна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Ста-
ніславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в судове засі-
дання, яке відбудеться 26 лютого 2019 року о 14.30 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 310/108/17 стосовно Кичигіна 
Олексія Миколайовича, 19.04.1977 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович зареєстро-
ваний за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, 
буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського райо-
ну Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Кичигіна Олексія Миколайовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 27 лютого 2019 року о 15.30 годині в 
залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В. О., суддів Ociпенко Л. М., Скрипника С. М.

Оголошення
для визначення кандидатури суб’єкта оціночної діяльності 

з метою визначення вартості майна ВАТ «SELMI»
Найменування власника майна: Відкрите акціонерне товариство 

«SELMI» (40000, м. Суми, вул. Комсомольська, 68А, код ЄДРПОУ 
04799336).

Інформація про власника майна: Постановою господарського суду 
Сумської області від 22.02.2017 р. № 6/1-10 ВАТ «SELMI» визнано бан-
крутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Профіль діяльності підприємства: виробництво контрольно-вимірю-
вальних приладів, виробництво оптичних приладів та фотографічного 
устаткування.

Майно: оборотні та необоротні активи боржника.
Державна частка у статутному капіталі: відсутня.
Мета проведення оцінки: продаж майна в процедурі ліквідації.
Вимоги до заявників:
– наявність права на проведення оцінки;
– загальний стаж професійної діяльності не менше трьох років;
– наявні документи та відкриті необхідні спеціалізації з оцінки майна;
– оцінку не може здійснювати заінтересована особа стосовно борж-

ника, кредиторів та замовника оцінки.
Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що 

підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) ка-
лендарних днів з дня виходу оголошення.

Поштова адреса, за якою подається заява, відповідні документи до 
заяви та додаткова інформація:

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, б.74, оф. 49-А.
Контактний телефон для довідок: тел. (0542) 655-088.

КТВП «СУМИРИБА» (код 04689116) повідомляє, що чергові Загальні 
збори (конференція) Членів КП відбудуться 19 березня 2019 року об 11 
годині за адресою: м. Суми, вул. Скрябіна, 44.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Членів КП.
2. Затвердження звіту ради КТВП «СУМИРИБА» «Про результати фі-

нансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік».
3. Звіт ревізійної комісії «Про Фінансово-господарську діяльність 

підприємства за 2018 рік».
4. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Затвердження річних звітів та балансів підприємства за 2018 рік і 

визначення основних напрямів діяльності КП на 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку підприємства.
7. Про затвердження внутрішніх положень колективного підприєм-

ства.
8. Про схвалення рішень Ради КП.
9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися КП протягом не більш як одного року з дати прийняття тако-
го рішення Загальними зборами членів КП.

10. Про участь КП в іншому підприємстві.
Реєстрація учасників відбуватиметься з 10.00 до 11.00 години 19 бе-

резня 2019 року.
Для реєстрації участі у Загальних зборах необхідно мати при со-

бі обов’язково документ, що посвідчує особу (паспорт); представни-
кам Членів КП — документ, що посвідчує особу (паспорт), та доручен-
ня, оформлене згідно з чинним законодавством України, ідентифіка-
ційний номер.

Телефон для довідок: (0542) 65-16-60.

Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс про надання спортив-
ній федерації статусу національної з видів спорту: 

Олімпійські види спорту:  Неолімпійські види спорту:
1. бобслей,   1. айкідо,
2. кьорлінг.   2. бойове самбо,
   3. городковий спорт, 
   4. роликовий спорт,
   5. рукопаш гопак,
   6. петанк,
   7. повітроплавальний спорт, 
   8. український рукопаш «Спас»,
   9. карате JKS.
Позбавлення спортивної федерації статусу національної з неолімпійських ви-

дів спорту: 
1. гирьовий спорт (рішення суду),
2. таеквон-До (скасування виду спорту),
3. флорбол (позбавлення членства у міжнародній федерації).
Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу за адре-

сою:
м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кабінети 806, 516
понеділок — п’ятниця з 10.00 до 16.00 год.
Секретар комісії з олімпійських видів спорту — Кравченко Олеся Михайлівна 
(тел. для довідок: +380442899567)
Секретар комісії з неолімпійських видів спорту — Душинська Олеся Вікторівна 

(тел. для довідок: +380442890998)
Засідання комісії відбудеться протягом п’ятнадцяти днів після закінчення стро-

ку подання документів.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

F20GL41045 Право вимоги за кредитним договором юридичної особи №523/1 забез-
печення: транспортні засоби (спецтехніка), нерухомість, обладнання, майнові права.

F20GL41046 Право вимоги за кредитним договором юридичної особи №333/1 без за-
безпечення.

F20GL41047 Право вимоги за кредитним договором юридичної особи №494/1 забез-
печення: товари в обігу, земельна ділянка та житловий будинок

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194572/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194573/index.php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194574/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 06.03.2019 р. Час 

проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку прове-
дення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті — www.prozorro.sale.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпром-
поліс — Життя» (код 33833231)  повідомляє, що 29 грудня 2018 ро-
ку відбулися позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів, на яких прийня-
то рішення припинити страхову діяльність згідно з КВЕД 65.11 — стра-
хування життя, виключити цей вид діяльності товариства шляхом вне-
сення змін до ЄДР в органах державної реєстрації та надати заяви до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяльність 
та виключення товариства з державного реєстру фінансових установ.

Генеральний директор І. І. Сухина                   

Головним управлінням Державної казначейської служби України  

у м. Києві оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «Б» - начальника Юридичного управління 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади розміщено на сайті 

kyiv.treasury.gov.ua розділ «Про Головне управління / Вакансії»

Документи приймаються до 07 березня 2019 року включно за адре-

сою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11а.

Номер телефону для отримання додаткової інформації з питань про-

ведення конкурсу (044) 202 18 94. 
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

3..8
-2..3

2..7
2..-3

3..8
-2..3

8..13
-2..3

9..14
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +3 +8
Житомирська -2 +3 +4 +9
Чернігівська +2 -3 +2 +7
Сумська +1 -4 +1 +6
Закарпатська -2 +3 +8 +13
Рівненська -2 +3 +6 +11
Львівська +2 -3 +9 +14
Івано-Франківська +2 -3 +8 +13
Волинська +2 -3 +8 +13
Хмельницька -2 +3 +6 +11
Чернівецька 0 -5 +9 +14
Тернопільська -2 +3 +8 +13
Вінницька +2 -3 +6 +11

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 -4 +3 +8
Кіровоградська +2 -3 +4 +9
Полтавська -2 +3 +2 +7
Дніпропетровська -2 +3 +4 +9
Одеська -2 +3 +9 +14
Миколаївська +2 -3 +8 +13
Херсонська -2 +3 +7 +12
Запорізька +2 -3 +6 +11
Харківська +1 -4 +2 +7
Донецька -2 +3 +3 +8
Луганська +2 -3 +1 +6
Крим -2 +3 +6 +11
Київ 0 +2 +5 +7

Укргiдрометцентр

«Співучі струни» 
виграли Гран-прі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Чергову творчу перемогу здобули юні віолончеліст-
ки ансамблю «Співучі струни» Шосткинської дитячої школи 
мистецтв, що на Сумщині. За підсумками 12-го Всеукраїнсько-
го конкурсу-фестивалю «Українська естафета творчості», який 
щойно завершився у Києві, поліські музикантки здобули головну 
нагороду — Гран-прі, їх удостоєно спеціального диплома від по-
чесних гостей проекту «Українські жінки в ООН». Як повідоми-
ли викладачка школи Любов Скега та концертмейстер Тетяна 
Тарасенко, як матеріальну винагороду учасники ансамблю, а це 
11—15-річні віолончелістки, одержали сертифікат на 1000 євро 
для поїздки у творчий табір «Разом» у болгарському місті Китен.

Мара йде і кожуха забирає
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СТРІТЕННЯ. Три дні поспіль 
у Боздоському парку обласно-
го центру Закарпаття тривав 
щорічний уже десятий фести-
валь «Ужгородська палачін-
та». Тепла бездощова пого-
да, яка стояла всі ці дні, дала 
змогу долучитися до заходу 
тисячам жителів і гостей міс-
та. Свято, яке символізувало 
прощання із зимою, вийшло 
за межі традиційних яток із 
сувенірами й декоративними 
виробами, сільськогосподар-
ською продукцією та напоями 
від найвправніших майстрів.

У центрі уваги були млинці, 
які в Ужгороді звикли назива-
ти угорським словом палачін-
та. Ці дуже прості, здавалося 
б, кулінарні вироби дивували 
різноманітними рецептами і 
часто несподіваними начин-
ками — від джемів і меду, гри-
бів і сметани, сиру і м’яса до 
бананів і ананасів. Володаря-
ми титулу переможців із вру-
ченням головного призу «Зо-
лотої палачінтовки» (сково-
рідки) стали кухарі команди 
«Чаклунка».

Смакуючи, гості могли по-
змагатися у вправності, щоб 
дістати призи з високого гла-
денького стовпа. І всі дні їх 
розважали зі сцени співаки й 
музиканти — аматори та про-
фесіонали. Завершили куль-
турну програму етно-рок гурт 
«Вандор», а також театр вог-
ню. Артистам випала нагода 

запали-
ти Мару як 
символ прощан-
ня із зимою. Під 
оплески вона 
згоріла.

Холоди не ві-
дійшли зовсім: 
закарпатці та 
гості краю ще 

можуть насолоджуватися 
снігом, катанням на санча-
тах, гірськолижними спуска-
ми. Але в низовині зима да-
ла відчутну слабину, і стовп-
чики термометрів удень не 
опускаються нижче від ну-
льових позначок. Мара дає 
зрозуміти: зимові кожухи час 
уже скидати.

Дерев’яні сувеніри 
від малих майстрів із Краматорська 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УМІЛІ РУКИ. Серед ма-
лих жителів Краматорська 
Донецької області дедалі по-
пулярнішою стає соціаль-
на майстерня «Древодім» 
на базі благодійного фон-
ду «Карітас», де вони мо-
жуть навчитися працювати 
на верстатах і виготовляти 
власними руками дерев’яні 
сувеніри. Заняття відвідують 

діти 5—14 років, які залюб-
ки випилюють, випалюють і 
розмальовують різноманітні 
вироби з фанери. Досвідче-
ний учитель Віталій Бровко 
допомагає малим майстрам 
опанувати роботу з інстру-
ментами, пояснюючи і дба-
ючи про правила безпеки. 
Приміром, працюючи з елек-
тричним лобзиком, діти охо-
че виготовляють тематич-
ні сувеніри до Нового року, 
Різдва чи до днів народжен-

ня батьків. А іноді до робо-
ти долучаються й самі бать-
ки, які приходять на заняття. 

«Активно просуваємо ідеї 
соціального замовлення та 
соціальних послуг, щоб мак-
симально розширити пер-
спективну програму. Ми 
встигли переконатися: ді-
тлахи в захваті від роботи 
у майстерні по дереву, май-
же 90 відсотків з них кажуть, 
що знайшли тут друзів, а ще 
зізнаються: працювати з де-

ревом для них цікавіше, ніж 
сидіти за комп’ютером. Са-
ме заради всього цього ми й 
започаткували майстерню», 
— каже координатор проек-
ту «Простір підтримки» БФ 
«Карітас» Катерина Овча-
ренко.

Нині у «Просторі підтрим-
ки» розширюють проект 
«Дре водім» і залучають до 
нього людей з інвалідністю, 
оскільки вже отримали відпо-
відний запит. 

На Луганщині 
визначено найкращих 
екскурсоводів

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Луганщина має туристичний 
потенціал, адже історія Донбасу тісно пов’язана з іменами зна-
них європейців, котрі тут заснували сучасні на свій час вироб-
ництва. І молодь має знати про події й історичні постаті, що 
впливали на суспільні, політичні процеси та економічний роз-
виток краю й України. Такі завдання визначено було під час об-
ласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 
при закладах освіти «Край, в якому я живу».

Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, особли-
во зацікавили учасників заходу та членів журі оглядові екскур-
сії музеями історії села Нижня Покровка Старобільського ра-
йону, заочна екскурсія-розповідь про створення та існування 
штейгерської школи, розвиток гірської справи у Лисичанську.

Журі визначило переможців, які у березні поїдуть до Терно-
поля, щоб представити Луганщину на всеукраїнському турі кон-
курсу. А для всіх учасників заходу керівник гуртків Лугансько-
го обласного центру дитячо-юнацького туризму і крає знавства 
Тетяна Сергеєва провела майстер-клас із виготовлення ляль-
ки-мотанки, пташки, яка символізує наближення весни.

Летять перелітні… риби
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКЗОТИКА. Дивний екс-
понат з’явився в експози-
ції Черкаського обласного 
краєзнавчого музею: риба 
із крилами птаха. У Дніпрі, 
зрозуміло, такі не водяться. 
Передав її музею черкаща-
нин Микола Старинець, який 
був учасником другої україн-
ської антарктичної експеди-
ції у 1998 році. 

А як вона до нього потрапи-
ла — також цікаво. Річ у тому, 
що учасники перших україн-
ських експедицій діставали-
ся до Антарктиди не літаком, 
як нині, а морем. Ось під час 
переходу через Атлантику на 
борту науково-дослідницько-
го судна «Ернст Кренкель» 
дослідник став свідком диво-
вижного явища — польоту ле-
тючих риб у відкритому океа-
ні. Одна з таких риб випадко-
во залетіла на палубу судна, 
і черкащанин залишив собі її 
як сувенір. 

Особливість цих риб — не-
звичайно великі грудні плав-
ці, що дають змогу стрибати 
у повітря й так уникати хижа-

ків. Летючі риби здатні здій-
снювати нетривалий ширяю-
чий політ. Стрибки досягають 
майже 50 метрів, але іноді ці 

риби здатні користуватися 
потоками повітря над водою, 
що збільшує відстань польоту 
принаймні до 400 метрів. 

Цей експонат музею цікавить багатьох відвідувачів

Головний секрет смачних млинців — 
у доброму настрої
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