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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«Переривання Газпромом 

транзиту газу через 
Україну в січні  

2020 року, коли 
закінчиться термін 

чинності контракту, 
— цілком імовірний 

сценарій».

Закон про мову 
підписано!

НАРЕШТІ! «15 травня я, Петро Порошенко як Президент 
України, маю високу честь і унікальну можливість підписати за-
кон про забезпечення функціонування української мови як дер-
жавної», — заявив глава держави перед історичною церемоні-
єю, що відбулася в Адміністрації Президента. За словами Пе-
тра Порошенка, підписанням закону про функціонування укра-
їнської мови як державної вчиняється один з найголовніших ак-
тів для збереження української державності, повідомляє УНІАН.

Напередодні у Верховній Раді її Голова Андрій Парубій також 
поставив свій підпис під цим історичним документом, згодом так 
прокоментувавши це: «Закон про функціонування української 
мови як державної підписано! Усі сили пекла зібралися і робили 
все можливе, щоб цього не відбулося. Але всі їхні зусилля роз-
билися об твердість волі українського народу. Хочу попередити 
всіх, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Щойно за-
думаєте ревізію державної мови, ви уповні відчуєте всю могут-
ню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років 
вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозво-
лимо зневажати та знищувати українську мову — державну мо-
ву в Українській державі!»

20 млрд м3

природного газу слід накопичити  
в підземних сховищах для гарантування 

стабільного газопостачання країни в сезоні  
2019 — 2020 рр.  

ПОДІЯ. Учора пройшов всеукраїнський відкритий тренінг, 
присвячений святкуванню Дня Європи в Україні 

Європа 
починається з тебе

Голова правління НАК «Нафтогаз України» про підготовку 
ГТС до роботи в нових несприятливих умовах  

4 7На Луганщині 
переорієнтовують 
виробничі 
потужності, щоб 
поглибити переробку

ВЛАСНИЙ БРЕНД

Економіка 
України  
за січень —
березень  
2019 року
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Дзеркальні санкції на російську продукцію
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд запровадив спеціальне мито на всі російські товари  
й наклав ембарго на ті, аналоги яких виробляють у нас або які можна замінити  

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр» 

У відповідь на агресивні дис-
кримінаційні дії Російської 

Федерації щодо закриття това-
рам походженням з України до-

ступу на російський ринок, а та-
кож на обмеження транзиту то-
варів з нашої території терито-
рією Росії уряд затвердив дзер-
кальні заходи. Під час засідан-
ня Кабінету Міністрів ухвалено 
постанови, якими запровадже-

но спеціальне мито на всі росій-
ські товари, накладено ембарго 
на такі товари, аналоги яких ви-
робляють в Україні або які мож-
на замінити. 

«Це гідна відповідь агресорові, 
який хоче нашкодити нам еконо-

мічно. Їхнє скасування можливе 
лише в разі повернення Росії до 
ліги цивілізованих країн», — на-
голосив Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман, підкресливши, 
що уряд фахово реагує на всі ви-
клики, переорієнтовуючи еконо-

міку на ті ринки, де діють прави-
ла й виконують закони. 

«На жаль, у нас з РФ були ду-
же тісні економічні зв’язки і в 
Радянському Союзі, і до 
нападу її на Україну в 2014 
році. 

 У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимиро-

вич, який народився 02.05.1975 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 
буд. 50-А, кв. 14, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 30.05.2019 року о 10 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який 

народився 15.12.1971 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1, кв. 87, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2019 
року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань  
№ 231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Гавриленко Андрій Олексан-

дрович, 10.12.1989 року народження, за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 28.05.2019 року о 10 го-
дині 00 хвилин в залі судових засідань № 231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 

року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Ро-
ща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 
29.05.2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засі-
дань № 131 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений.

Суддя В. В. Іванов

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

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

17 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва, розглянувши у відкритому су-
довому засіданні, в залі суду в м. Києві цивільну справу (Справа № 761/30049/18, Провадження  
№ 2-о/761/39/2019) за заявою Надєєвої Олени Олександрівни,  заінтересована особа — Акціонерне товари-
ство «СБЕРБАНК» про визнання цінного паперу на пред’явника недійсним та відновлення прав на втраче-
ний цінний папір, —

ВИРІШИВ:
Заяву Надєєвої Олени Олександрівни, заінтересована особа — Акціонерне товариство «СБЕРБАНК» про 

визнання цінного паперу на пред’явника недійсним та відновлення прав на втрачений цінний папір — за-
довольнити.

Визнати недійсним безкупонний ощадний (депозитний) сертифікат на пред’явника Серії СР019804, ви-
даний 13.03.2014 року на суму вкладу 10000,00 доларів США (десять тисяч доларів США 00 центів) з датою 
вимоги вкладу за сертифікатом 15.03.2015 року, виданий Акціонерним товариством «Сбербанк» на умо-
вах договору банківського вкладу (депозиту) №3330/206/589104 від 13.03.2014 року, укладеним між На-
дєєвою Оленою Олександрівною, 23 листопада 1975 року народження (код РНОКПП 2772021106), та Акці-
онерним товариством «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Воло-
димирська, будинок 46).

Відновити права Надєєвої Олени Олександрівни, 23 листопада 1975 року народження (код РНОКПП 
2772021106), на втрачений безкупонний ощадний (депозитний) сертифікат на пред’явника Серії СР019804, 
виданий 13.03.2014 року на суму вкладу 10000,00 доларів США (десять тисяч доларів США 00 центів) шля-
хом спонукання Акціонерного товариства «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46) видати аналогічний безкупонний ощадний (депозитний) сер-
тифікат на пред’явника на вказану суму взамін безкупонного ощадного (депозитного) сертифіката на 
пред’явника, що визнаний недійсним.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. 
Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного тексту рі-
шення.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна)  

ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: G22N02480
Короткий опис активів в 
лотах

Нежитлове приміщення  
з основними засобами 
(особливі умови:  
фактична передача від-
будеться не пізніше 
29.02.2020 року, до на-
стання вказаного строку 
банк користується зазначе-
ним майном на безоплат-
ній основі)

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону)

23.05.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42536-asset-sell-id-197582

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кри-
мінальне провадження №712/10956/16-к відносно Кос-
тенка Валерія Миколайовича за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171, 
ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 
26.06.1972 року народження, зареєстрований за адре-
сою: 91001, Луганська область, м. Луганськ, вул. Ломо-
носова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 29 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. в приміщен-
ні суду за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя Бащенко С. М.

Деснянський районний суд м. Чернігова викли-
кає як обвинуваченого Степанова Валерія Володи-
мировича, 07.04.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, пров. Каліні-
на, буд. 15) для участі у кримінальному провадженні 
№750/8058/16-к по обвинуваченню Степанова Вале-
рія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 22 травня 2019 року 
о 14 год. 00 хв. під головуванням судді Кулініча Ю. П.  
в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр. Пере-
моги, 141, каб. 209.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до 
ЦПК України викликає Проскурню Вікторію, останнє відоме міс-
це проживання: вул. Армійська, 74/30, м. Охтирка, Сумська об-
ласть, в судове засідання, яке відбудеться 24 травня 2019 року о 
09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул. Ярослав-
ського, 2, м. Охтирка Сумської області як відповідачку по цивіль-
ній справі № 583/5032/18, провадження № 2/583/377/19 за позо-
вом Проскурні Романа Васильовича до Проскурні Вікторії про ро-
зірвання шлюбу.

Суддя Ільченко В. М.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду  
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/2982/17 за обвинуваченням Федяніна Максима Сергійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федяніна Максима Сергійовича 
в судове засідання на 28 травня 2019 року о 09 годині 30 хвилин, 
яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Куровсько-
го Дмитра В’ячеславовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається 
для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеть-
ся 23 травня 2019 року о 16.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 23. 

Суддя С. В. Кулик

Втрачений 
студентський 

квиток 
КВ№ 11742879, 

виданий 
НТУУ «КПІ» 

ім. І. Сікорсько-
го на ім’я 

Фідоренко 
Вікторії, 
вважати 

недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Корюк Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. 3 в’їзд Жилярді, 6, м. Харків) у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2019 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. 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. 203, під головуванням судді Отвіновського П. Л.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 

буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: селище міського типу Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 Попаснянського району Лу-
ганської області, у судове засідання, яке відбудеться 04 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю. В. в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а кри-

мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  
Суддя Т. Багрій

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Кувшино-
ва Євгена Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який викликаєть-
ся для участі у розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 27 травня 2019 року о 09.30 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя  О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/6164/17 за 
обвинуваченням Федоренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за 
відсутності обвинуваченого (іn absentia) в порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачений: Федоренко Сергій Ми-
колайович, 12.09.1959 р. н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Репіна, 2-й проїзд, б. 17-А, 
кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 
09.30  28 травня 2019 (корп. № 2, каб.№ 18) для участі у судо-
вому засіданні. 

Суддя А. І. Міроcєді

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє про виклик обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України Лактіоно-
ва Михайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, уродженця та проживаючого за адресою: 
місто Алчевськ Луганської області, вулиця Станіславського, буд. №1, кв. №84, у судові засідання, 
які відбудуться 30 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. та 18 червня 2019 року о 16 год. 30 хв. в залі су-
дових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М. М. у судові засідання, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 263-р 
Київ

Про віднесення державного майна  
у м. Вінниці до сфери управління Вінницької 

обласної державної адміністрації
Віднести 1/2 частки нежитлових будівель та споруд (літер А) загальною площею 

438,9 кв. метра по вул. Симона Петлюри, 15, у м. Вінниці до сфери управління Ві-
нницької обласної державної адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 267-р 
Київ

Про продовження реалізації пілотного 
проекту із впровадження електронних 
аукціонів з розподілу часток щорічної 

національної квоти на імпорт озоноруйнівних 
речовин

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо 
продовження до 1 жовтня 2019 р. реалізації пілотного проекту із впровадження елек-
тронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоно-
руйнівних речовин.

2. Міністерству екології та природних ресурсів подати Кабінетові Міністрів Укра-
їни:

до 1 грудня 2019 р. інформацію про результати реалізації пілотного проекту, за-
значеного у пункті 1 цього розпорядження;

законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» у частині надходження та спрямування коштів, отриманих від 
розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 269-р 
Київ

Про підписання Угоди  
між Урядом України та Урядом  

Республіки Еквадор про взаємне  
скасування візових вимог

Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Еквадор про 
взаємне скасування візових вимог.

Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу 
Тумасова Ігоря Юрійовича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 275-р 
Київ

Про призначення Галагана Г. А.  
першим заступником Міністра  
у справах ветеранів України

Призначити Галагана Григорія Анатолійовича першим заступником Міністра у 
справах ветеранів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 травня 2019 р. № 285-р 
Київ

Про звільнення Верланова С. О.   
з посади заступника Міністра фінансів України  

Звільнити Верланова Сергія Олексійовича з посади заступника Міністра фінансів 
України у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 травня 2019 р. № 309-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Генеральній прокуратурі України на 2019 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Генеральній про-
куратурі України на 2019 рік, перерозподіл видатків загального фонду державно-
го бюджету шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 0901010 «Здійснення прокурорсько-слідчої 
діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» на 2684 тис. 
гривень (видатки споживання — 2684 тис. гривень, з них оплата праці — 2200 тис. 
гривень);

збільшення їх обсягу за програмою 0901040 «Забезпечення діяльності Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії прокурорів» на 2684 тис. гривень (видатки споживання 
— 2684 тис. гривень, з них оплата праці — 2200 тис. гривень).

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету після погодження Генеральною прокуратурою України перерозпо-
ділу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ПРОРЕКТОРІВ
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післяди-
пломної освіти

1 ст

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних 
зв’язків та європейської інтеграції

1 ст

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи 1 ст
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи 1 ст
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 1 ст

ДИРЕКТОРА
Директор інституту післядипломної освіти 1 ст

ДЕКАНІВ
Декан факультету підготовки іноземних громадян 1 ст
Декан медичного факультету №2 1 ст

ЗАВІДУВАЧІВ ВІДДІЛЕННЯ ТА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 1 ст
Завідувач бібліотекою 1 ст

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1 ст
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Внутрішньої медицини №2 2 ст
Внутрішньої медицини №4 1 ст
Загальної хірургії № 1 1 ст
Патологічної анатомії №1 1 ст
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст
Анестезіології та інтенсивної терапії 0,75 ст
Дитячої хірургії 2 ст
Гістології та ембріології 1 ст
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Анатомії людини 1 ст
Судової медицини та медичного права 1 ст
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1 ст
Фізіології 1 ст
Фізичного виховання і здоров’я 0,5 ст

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Іноземних мов 0,5 ст
Латинської мови 2 ст
Україністики 1 ст

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №3 2 ст
Анатомії людини 1 ст
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст
Біоорганічної та біологічної хімії 2 ст
Внутрішньої медицини №2 1 ст
Гігієни та екології №2 1 ст
Гістології та ембріології 1 ст
Дерматології та венерології 0,25 ст
Дитячих інфекційних хвороб 2 ст
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стомато-
логічних захворювань

1 ст

Ендокринології 1 ст
Епідеміології 1 ст
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст
Інфекційних хвороб 1 ст
Медичної та загальної хімії 1 ст
Менеджменту охорони здоров’я 1 ст
Неврології 1 ст
Ортопедичної стоматології 1 ст
Оториноларингології 1 ст
Офтальмології 3 ст
Патологічної анатомії №1 1 ст
Патологічної анатомії №2 2 ст
Педіатрії № 4 2 ст
Психіатрії та наркології 1 ст
Радіології та радіаційної медицини 1 ст
Терапевтичної стоматології 1,5 ст
Україністики 2 ст
Фізіології 4 ст
Хірургії №3 1 ст
Хірургії №4 3 ст
Хірургії стоматологічного факультету 1 ст
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 0,5 ст
Педіатрії післядипломної освіти 1 ст
Стоматології післядипломної освіти 1 ст
Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти 2 ст

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 1 ст
Акушерства і гінекології №3 0,5 ст
Анатомії людини 1 ст
Біології 1 ст
Біоорганічної та біологічної хімії 2 ст
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст
Внутрішньої медицини №3 1 ст
Гігієни та екології №2 1 ст
Гігієни та екології №3 0,75 ст
Дерматології та венерології 0,25 ст
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стомато-
логічних захворювань

1 ст

Епідеміології 2 ст
Загальної хірургії № 1 2 ст
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст
Медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 1 ст
Медичної та загальної хімії 1 ст
Мікробіології, вірусології та імунології 6 ст
Неврології 1 ст
Онкології 1 ст
Ортопедичної стоматології 1 ст
Офтальмології 0,5 ст
Патологічної анатомії №2 1 ст
Педіатрії № 1 0,25 ст
Судової медицини та медичного права 1 ст
Травматології та ортопедії 0,5 ст
Терапевтичної стоматології 2 ст
Фармакології 1 ст
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст
Фізіології 3,5 ст
Хірургії №3 1 ст
Хірургії стоматологічного факультету 2 ст
Стоматології післядипломної освіти 2 ст
Іноземних мов 3 ст

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та квалі-
фікаційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць з дня 
публікації оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13, відділ кадрів.  

Виконавчий орган Новгородської селищної ради оголошує конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 
оцінки об’єктів приватизації права комунальної власності територіаль-
ної громади смт. Новгородське:

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 163,6 кв.м, 
розташоване по вул. Поштова, 16а;

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, 
розташоване по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 4;

•  нежитлове приміщення, цокольний поверх, загальною площею 
50,6 кв.м, розташоване по вул. Молодіжна, 1;

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 26,9 кв.м, 
розташоване по вул. Молодіжна, 2;

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 95,9 кв.м, 
розташоване по вул. Покровська, 1а;

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 31,4 кв.м, 
розташоване по вул. Озерського, 5 ж;

•  нежитлове вбудоване приміщення, цокольний поверх, загальною 
площею 48,0 кв.м, розташоване по вул. Молодіжна,1в; 

•  нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 58,7 кв.м, 
розташоване по вул. Озерського, 5 е;

•  нежитлова споруда, колишній магазин «Книжковий», загальною 
площею 66,5 кв.м, розташована по вул. Садова, 12.

Конкурс відбудеться 05.06.2019 р. в залі засідань Новгородської се-
лищної ради (час проведення конкурсу буде повідомлено додатково 
кожному учаснику).

Останній день прийому документів на конкурс 30.05.2019 р. до 16.00 
год.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті і складається з:

•  конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт; документів щодо практично-
го досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформа-
цією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності, які будуть залуче-
ні до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін-
ку майна; підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого бу-
де проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та на-
йменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи — підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
• заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
• інформація про претендента;
•  копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошо-

вої оцінки;
•  наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею;
•  кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкур-

су складені претендентом на виконання договорів про проведен-
ня оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими за-
мовниками, за підсумками попередніх конкурсів.

Документи повинні бути оформлені у відповідності до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 р. № 2075, 
та Положенням, затвердженим рішенням Новгородської селищної ра-
ди від 29.03.2019 р. № 6/117- 6.

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:
•  складеної відповідної конкурсної документації, яку надано у визна-

чений в інформації про проведення конкурсу строк;
•  відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Зако-
ном України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні»;

•  переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду 
щодо виконання робіт з оцінки подібного майна;

•  досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцін-
ки подібного майна;

•  наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею.

Замовник — Новгородська селищна рада.
Особа — платника робіт з оцінки — покупець об’єкта приватиза-

ції. (У разі здійснення оплати Новгородська селищна рада відшкодо-
вує витрати).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки — 
від 5 тис. грн. до 10 тис. грн.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Заява та конкурсна документація приймається за адресою: 85295, 
Україна, Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна, 
7а, т. (062) 2-57-58, (062) 2-54-54.

Приватний нотаріус Мокренко Л. Ю. повідомляє, що після смерті 

Шендря Миколи Антоновича, 1946 року народження, який помер 29 

листопада 2018 року, мешкав за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 

буд. 15, кв. 144, була заведена спадкова справа. Просимо всіх спадко-

ємців у строк до 29 травня 2019 року звернутися до нотаріуса за адре-

сою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 64. 

«ПРЕДСТАВНИЦТВО «АТВТ «РУССКОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕ-
СТВО», ідентифікаційний код 26196868, повідомляє, що прийнято рі-
шення про ліквідацію «Представництва «АТВТ «РУССКОЕ ПЕРЕСТРА-
ХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО», ідентифікаційний код 26196868, місцезна-
ходження представництва: 04071, м. Київ, вул. Констянтинівська, буд. 
2-а, тел. +380503114899.

Майнові претензії кредиторів приймаються протягом 2 місяців з мо-
менту публікації цього повідомлення за місцезнаходженням представ-
ництва.

Втрачений судновий білет 
№ 0844 на судно МСП 111 з бортовим номером ЯКИ 0181, 

виданий на ім’я Кисіль В. В., 
вважати недійсним.

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

GL8N13224 Право вимоги за кредитними договорами юридичних осіб  №412/7, 
№393/2, №486/13, №486/14, №486/15, №486/16, №533/1, №257/9, №328/25, №328/26, 
№495/4, №514/3, №515/1, №515/2, №483/10, №484/9, №484/12, №485/6, №499/3, 
№508/1, №508/3, №464/9, №464/11, №464/12, №481/3, №507/1, №507/2, №507/3, 
№371/9 , №371/11, №439/6. ВЕКСЕЛЬ Серія АА 038062 та майнові права, що випли-
вають з Договору врахування векселя №257/13 від 04.11.2015 р. ВЕКСЕЛЬ Серія АА 
0381700 та майнові права, що випливають з Договору врахування векселя №432/14 
від 05.11.2015 р. ВЕКСЕЛЬ Серія АА 0380428 та майнові права, що випливають з До-
говору врахування векселя №371/15 від 04.11.2015 р. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ПО ВЕКСЕЛЮ Опротестований вексель Серія АА 0381703 згідно з актом про протест 
векселя про неоплату від 06.06.2016 р. За Договором врахування векселя №535/1 від 
18.11.2015 р., Опротестований вексель Серія АА 0380490 згідно з актом про протест 
векселя про неоплату від 28.11.2016 р. За Договором врахування векселя №483/11 
від 26.05.2015 р.

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

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/199660/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 30.05.2019 р. 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку 
проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Доне-

цькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. 
(0626) 62-13-95) знаходиться клопотання про відновлення судо-
вого провадження та його здійснення у формі спеціального судо-
вого провадження у кримінальному провадженні, внесеному до 
ЄРДР за № 22015060000000004 від 10 лютого 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/107/2019) за обвинуваченням Єфімова Тараса Олеговича 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімо-
ва Тараса Олеговича, не зареєстрований на території України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 24 травня 2019 року о 13 год. 
00 хв. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя  І. О. Сидоренко

Повістка про виклик обвинуваченого
 В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пере-

буває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Мар-
ків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 27 травня 2019 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя  О. В. Ільяшевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року на-

родження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Пе-
рекопська, 163, кв. 65, відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК Украї-
ни повідомляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським місь-
ким судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Євгена Геннаді-
йовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлена 
ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого  
(іn absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є. Г. повідомляється про те, що йому необхід-
но з’явитися 21.05.2019 року о 16:30 год. у каб. 908 до Херсонсько-
го міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження  
№ 766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як об-
винувачений.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Г. С. Смирнов
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-

них транспортних засобів серія AК: 9800248, 9800256, 7471356-7471357; серія AМ: 
7685938, 7699524, 7707019, 7677949, 5891949, 7722409, 7695640, 9216912, 7266448, 
9205174, 9181671, 7686696, 9227353, 9199828, 9223610, 9201471, 7702103, 9178036, 
9204404, 7281332, 5834353, 5851818, 9204140, 9205147-9205148; серія AC: 2809005; 
Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12644468, 12977472-12977473; 
Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12961491, 13632641; добровільне страху-
вання відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2794358, 
2720171, 2767836, 2850488, 3026108, 3015129, 3015037, 3012191, 2941297, 2941252, 
3056636, 3056645, 3056650, 3056657, 3056663, 3056682, 3056691, 3056751, 2958250, 
3008253, 2559690, 2608964, 2608966, 2766697, 2788052, 2952280, 2952530, 2764100, 
2997535, 3062339-3062340, 3062344-3062348, 3062351-3062370, 2976839-2976840, 
3015014-3015015, 3015056-3015060, 3015198-3015199, 3037861-3037865, 2889941-
2889942, 2952476-2952477.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, який на-
родився 22 квітня 1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса,  
вул. Китобойна, 81, та обвинувачений Джуган Михайло Петрович, який 
народився 30 квітня 1974 року, зареєстрований за адресою: Закарпат-
ська обл., Тячівський р-н, м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 33, відповід-
но до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідан-
ня, яке відбудеться 31.05.2019  року о 10 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань № 231 Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачені.

Суддя В. М. Попревич
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +22 +27 Черкаська +12 +17 +22 +27
Житомирська +12 +17 +22 +27 Кіровоградська +12 +17 +22 +27
Чернігівська +11 +16 +21 +26 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +12 +17 +23 +28
Закарпатська +10 +15 +22 +27 Одеська +12 +17 +23 +28
Рівненська +11 +16 +21 +26 Миколаївська +11 +16 +25 +30
Львівська +8 +13 +20 +25 Херсонська +11 +16 +25 +30
Івано-Франківська +6 +11 +21 +26 Запорізька +12 +17 +24 +29
Волинська +10 +15 +21 +26 Харківська +11 +16 +22 +27
Хмельницька +11 +16 +22 +27 Донецька +12 +17 +23 +28
Чернівецька +6 +11 +21 +26 Луганська +11 +16 +22 +27
Тернопільська +9 +14 +21 +26 Крим +12 +17 +25 +30
Вінницька +11 +16 +22 +27 Київ +15 +17  +25 +27

Укргiдрометцентр

Східняк східняка 
роздивиться  
ще й зблизька

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

РОЗКРИВАТИМУТЬ СЕКРЕТИ АЗІЇ. У Маріуполі в межах реалі-
зації міні-проектів «Громадського бюджету» готуються до проведення 
фестивалю східної культури «СхідFеst». Під час заходу в палаці куль-
тури «Молодіжний» жителі та гості приморського міста матимуть змо-
гу більше дізнатися про культуру Японії, Китаю, Південної Кореї, Індії, 
а також Марокко та Єгипту.  Передбачено пізнавальні майстер-класи 
із східного рукоділля, голковколювання, ходіння по цвяхах, робототех-
ніки, малювання аніме, японської мови тощо. а ще досвідчені інструк-
тори поділяться секретами йоги, в’єтнамської гімнастики, карате, ай-
кідо та інших популярних видів східних єдиноборств. Тут відбудуться 
ярмарок східних товарів, вікторини певної тематики, виставка-продаж 
робіт художників, театр військових мистецтв, святковий концерт, де-
монструватимуть фільми. «Серед молоді Маріуполя дуже популярна 
тема культури азії та Сходу. Тому ми вирішили провести цей фести-
валь, врахувавши побажання юних жителів міста. Крім професіоналів, 
у дійстві візьмуть участь самі підлітки, які зможуть продемонструвати 
свої таланти глядачам і знайти нових друзів за інтересами», — розпо-
відає автор проекту Ілона архангельська.

Дуби Шевченка  
єднають Україну

Олександр ВЕРТІЛЬ,  
«Урядовий кур’єр»

ПОЧИНАННЯ. У межах загальнонаціональної екологічної акції 
«Дуби Шевченка єднають Україну», що розпочалася торік на Чер-
кащині, у сквері «Дружба» міста Суми висадили гайок із 30 молодих 
дерев, вирощених із жолудів дуба, який свого часу посадив великий 
Кобзар. Так обласний центр долучився до загальноукраїнської ініці-
ативи, спрямованої на об’єднання жителів різних регіонів, а також до 
порятунку вікових та пам’ятних дубів Кобзаревої пори.

Перші саджанці, вирощені з вікових дубів у селі Моринці Зве-
нигородського району, посадили на Черкащині, а вже звідти вони 
роз’їхалися по різних куточках України, щоб через роки стати велет-
нями-спадкоємцями і прикрашати рідний край.

Млин Пітера Діка —  
до реєстру історичних пам’яток

Марко ТИН 
для «Урядового кур’єра» 

АРХІТЕКТУРНІ РАРИ-
ТЕТИ. У селищі Новгород-
ське Донецької області міс-
цеві жителі, зібравшись на 
сходку, виступили з ініціати-
вою зберегти від руйнуван-
ня стародавній млин — міс-
цеву колоритну пам’ятку ар-
хітектури. Як запевняє го-
лова громадської організа-
ції «Твоє нове місто» воло-
димир Єлець, активісти, заці-
кавлені у збереженні історич-
них раритетів свого селища, 
шукають кошти для реставра-
ції споруди. «власник дивить-
ся на цей млин як на купу це-
гли, а насправді це культур-
на пам’ятка, і її необхідно збе-
регти», — каже він. 

Млин Пітера Діка збудува-
ли німці-колоністи, які у 1892 
році оселились у донецькому 
степу на березі річки Кривий 
Торець і заснували тут ко-
лонію із колоритною назвою 
Нью-Йорк (з 1951 року се-
лище Новгородське). До кін-
ця 1990-х років млин працю-
вав за прямим призначен-
ням, потім будівлю викорис-
товували як елеватор, пев-
ний час вона стояла порож-
ньою, а недавно власник по-

чав розбирати її на будівель-
ні матеріали. За реєстром, 
старовинна споруда перебу-
ває у власності товариства з 
обмеженою відповідальніс-
тю «Нью-Йорк агро-інвест», 
але представники підпри-
ємства поки що утримують-
ся від коментарів своїх намі-
рів щодо подальшої долі іс-
торичного млина. 

Торік місцеві школярі, ви-
гравши один із грантів, ви-
готовили і встановили бі-
ля млина пам’ятну плиту з 

іменем автора цього проек-
ту Пітера Діка. З’явився за-
дум облаштувати тут крає-
знавчий чи історичний му-
зей. Місцеві жителі пере-
конані, що історичні спору-
ди Новгородського, як ось 
млин, після реєстрації могли 
б привабити українських та 
закордонних туристів. Такі 
запити вони вже спрямува-
ли до управління культури і 
туризму Донецької обласної 
державної адміністрації та 
Міністерства культури. 

«На сьогодні млин Діка не 
значиться у державному реє-
стрі пам’яток, але відділ куль-
тури Торецької військово-ци-
вільної адміністрації може 
створити комісію і почати про-
цедуру внесення будівлі до 
реєстру. Це тривалий процес, 
але саме так можна зберегти 
архітектурний об’єкт і надати 
йому відповідний статус», — 
коментує ситуацію начальник 
управління культури і туриз-
му Донецької облдержадміні-
страції аліна Певна.
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Образ і слово Кобзаря у вишивці втілили  
78 майстрів

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. 
Жителі та гості Канева, які 
22 травня, в день перепо-
ховання праху Тараса Шев-
ченка на Чернечій горі, при-
йдуть покласти квіти на йо-
го могилу, стануть свідка-
ми презентації унікального 
культурно-мистецького про-
екту «Образ і слово Кобзаря 
у вишивці».

Як повідомили в облдерж-
адміністрації, проект започат-
кувала у березні 2017 року 
група активістів-вишивальни-
ків із Полтавщини та Канева. 
Ініціатор проекту — заслуже-
ний майстер народної твор-
чості викладач Гадяцького 
коледжу культури і мистецтв 
Григорій Кисіль, який власно-
руч виготовив схеми вишивок 
образів та афоризмів Коб-

заря. Головний координатор 
проекту — Катерина Каліні-
ченко з Полтави.

Понад рік вишивальники 
працювали над проектом. У 
підсумку отримали 75 робіт із 

портретами та афоризмами 
Тараса Шевченка.

втілювали ініціативу 78 
майстрів. Із Канева до про-
екту долучилися шість мист-
кинь: віра Носенко, Любов 

Гамалій, валентина Учень, 
валентина Нікітенко, Людми-
ла Ярошенко, Оксана Золот-
ницька і навіть один виши-
вальник василь Ярошенко. 
На реалізацію проекту вони 
використали 36 тисяч метрів 
ниток муліне.

вишитий альбом уже пред-
ставляли на виставках у різ-
них куточках України. Подо-
лавши понад 7 тисяч кіломе-
трів, виставку презентували 
майже в кожному обласному 
центрі. в Ужгороді проект на-
звали «п’ятою подорожжю Та-
раса Григоровича Україною»: 
три поїздки Кобзар здійснив 
за життя, четвертим був скор-
ботний шлях із Петербурга до 
Канева, до місця вічного спо-
чинку.

Кінцевим пунктом маршру-
ту експозиції стане музей Та-
раса Шевченка на Чернечій 
горі в Каневі.

На Луганщині збагачується український 
інформаційний контент

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

АКТУАЛЬНО. З Бахмутів-
ської телевежі ведуть трансля-
цію вже 11 українських радіо-
станцій. Національна рада 
України з питань телебачення 
і радіомовлення надала дозво-
ли на тимчасове мовлення за 
спрощеною процедурою ще чо-

тирьом українським радіостан-
ціям, які розпочали мовлення 
з телевежі в селищі Бахмутівка 
Новоайдарського району.

«Збільшилася присутність 
українського радіомовлення на 
території Луганської області, от-
же жителі районів по обидва бо-
ки лінії розмежування отриму-
ватимуть більше якісного укра-
їнськомовного контенту. Радіо-

станції покликані не лише роз-
важати аудиторію, а й доносити 
корисну інформацію, коменту-
вати події й факти, допомагати 
людям розібратися у тому, що 
відбувається», — зазначив ди-
ректор обласного департамен-
ту масових комунікацій Олек-
сандр Костенко. 

Радіус дії встановлених пе-
редавачів на 134-метровій бах-

мутівській телевежі — 60 кі-
лометрів. Тож транслюють 15 
українських каналів на окупо-
вану територію області з вико-
ристанням передавачів анало-
гового та цифрового стандар-
тів. Обслуговує телевежу кому-
нальне підприємство «Іннова-
ційно-інформаційний центр», 
який фінансують з обласного 
бюджету.
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Активісти хочуть зберегти історичні раритети свого селища, 
тож шукають гроші на реставрацію споруди

Більш як рік митці вишивали портрети й афоризми Кобзаря
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