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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Це паплюження пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 
та всіх українців, які 

загинули під час війни 
з Росією, і плювок в 
очі тим, хто й далі 

боронить мир на сході 
нашої країни».

Укрнафта відновлює 
буріння

ВИДОБУТОК. Найбільша нафтовидобувна компанія «Укр
нафта» у Львівській області почала буріння нової свердловини, 
проєктна глибина якої півтора кілометра, очікувана продуктив
ність — 27 тонн за день.

Про це повідомили в компанії, посилаючись на інформацію 
заступника голови правління та виконавчого віцепрезидента 
з питань видобутку й переробки Укрнафти Маврикія Калугіна.

Буріння відбувається на Верхньомасловецькому родовищі 
Львівської області. Проєктна глибина становить близько 1,5 ти
сячі метрів із відходом від вертикалі 185 метрів, з яких уже про
бурено 318, повідомляє УНІАН.

«Я радий, що ми відновлюємо буріння — це рух у правиль
ному напрямі. Проте це невеликий крок, оскільки для значного 
приросту видобутку нам потрібно бурити щонайменше 10 наф
тових і газових свердловин за рік, інвестуючи 800—900 мільйо
нів гривень щорічно», — зазначив Маврикій Калугін.

Загалом фінплан компанії передбачає за рік буріння трьох 
нових свердловин за умови загальної інвестиційної програми 
компанії 2,9 мільярда гривень. 

265 млн грн 
надійшло з початку 2019 року  

до держбюджету від малої приватизації

АКТУАЛЬНА ТЕМА. Кореспондент нашої газети побував  
на флагмані ракетно-космічної галузі України і розповідає 
про складові успіху, які могли б сприяти іншим вийти з кризи

Найсучасніші інновації, 
що підкорюють  
світові ринки

Прем’єр про спроби скасувати чинний закон  
про очищення влади
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ДОКУМЕНТИ

Юні археологи Луганщини 
під час літніх канікул разом з 
науковцями розкопували давні 
кургани на території області і 
вивчали історію краю

ВіДПОчИНОК з КОРИсТю

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану 
заходів з імплементації положень 
Угоди СОТ про спрощення 
процедур торгівлі» 
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П’ятий день липня п’ять років тому
ДЕНЬ ВИзВОЛЕННЯ. 5 липня 2014 року українські війська звільнили від проросійських 
незаконних збройних формувань населені пункти на півночі Донеччини 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Навіть не змовляючись, жи-
телі Слов’янська тепер час-

то повторюють одне й те саме: на 
початку липня 2014-го вони го-

тувалися до штурму і вуличних 
боїв у місті, окупованому проро-
сійськими бойовиками, проте по-
дальший розвиток подій їх при-
ємно здивував. «Кілька остан-
ніх днів ми жили у підвалах, бо 
тоді стріляли з усіх видів зброї. 

Звісно, боялися, але хотіли, аби 
визволили нас якнайшвидше. А 
ось про те, що бойовики на чолі 
з росіянином Гіркіним-Стрєлко-
вим самі підуть звідси, навіть не 
мріяли. Тобто ми готувалися до 
найгіршого, але вийшло якраз 

навпаки. Тому спершу навіть не 
дуже повірили в таке щастя!» — 
згадує місцевий житель.   

«Щастя» насправді не з не-
ба впало. Слов’янськ, який ще 
12 квітня 2014 року захопив за-
гін російських диверсантів (са-

мі вони себе скромно називали 
«самооборона Криму») на чолі з 
громадянином РФ офіцером ГРУ 
Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), 
українські спецпідрозділи 
робили спроби визволити 
кілька разів. 

17 квітня 2019 року  з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) проведено успішний пуск 
ракети-носія  «Антарес». Перший ступінь — виріб КБ «Південне»
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оголошення

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації —  

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

04 квітня 2019 р.                             Сєвєродонецьк                                                № 276

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області 14 червня 2019 р.  
за № 64/1974      

Про затвердження Положення  
про регіональну комісію з реабілітації  

в Луганській області
Керуючись статтею 6, частиною третьою статті 39, статтею 41 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), статтею 72 Закону України «Про 
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 ро-
ків» (із змінами), Типовим положенням про регіональну комісію з реабілітації, за-
твердженим наказом Міністерства культури України від 25 жовтня 2018 року № 926 
«Про затвердження Положення про Національну комісію з реабілітації та Типового 
положення про регіональну комісію з реабілітації», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1282/32734, з метою забезпечення на-
лежної роботи регіональної комісії з реабілітації в Луганській області та необхідністю 
здійснення попереднього розгляду обставин, пов’язаних з учиненням репресій проти 
конкретної особи, ЗОБОВ’ЯЗУю:

1. Затвердити Положення про регіональну комісію з реабілітації в Луганській об-
ласті, що додається.   

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Управлінню культури, національностей та релігій Луганської обласної держав-

ної адміністрації (Адамчук А.О.) забезпечити опублікування цього розпорядження в 
установленому законодавством порядку.   

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.   
В. о. голови обласної державної  

адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації С. ФІЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної державної 

адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації  

04 квітня 2019 р. № 276

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області 14 червня 2019 р.  
за № 64/1974

ПОЛОЖЕННЯ  
про регіональну комісію з реабілітації в Луганській області

І. Загальні положення
1. Регіональна комісія з реабілітації в Луганській області (далі — регіональна ко-

місія) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється головою обласної 
державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (да-
лі — голова обласної державної адміністрації) відповідно до статті 72 Закону України 
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 
років» (із змінами) (далі — Закон).

2. Регіональна комісія здійснює попередній розгляд обставин, пов’язаних  з учи-
ненням репресій проти конкретної особи, та подає Національній комісії з реабіліта-
ції (далі — Національна комісія) обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання 
(відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій. 

3. У своїй діяльності регіональна комісія керується Конституцією України, Зако-
ном, указами Президента України та постановами Верховної Ради   України, прийня-
тими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
іншими актами законодавства України та цим Положенням. 

4.  Регіональна комісія у своїй діяльності враховує роз’яснення та рекомендації 
Українського інституту національної пам’яті щодо реалізації норм Закону, надані від-
повідно до частини першої статті 9 Закону. 

5. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної ко-
місії здійснює апарат Луганської обласної державної адміністрації. 

ІІ. Повноваження регіональної комісії
1. Завданнями регіональної комісії є:
1) прийняття заяв про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репре-

сій у порядку, визначеному Законом та цим Положенням;
2) попередній розгляд на своєму засіданні обставин, пов’язаних з учиненням ре-

пресій проти конкретної особи, опрацювання та дослідження матеріалів архівної кри-
мінальної справи, інших доказів, заслуховування пояснень заявника або інших осіб 
щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи;

3) подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо можливості ви-
знання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій про-
ти конкретної особи разом із відповідною заявою, іншими документами і матеріала-
ми, опрацьованими та дослідженими на засіданні регіональної комісії під час попе-
реднього розгляду;

4) надання допомоги репресованим особам, іншим особам в одержанні необхід-
них документів, пов’язаних із реабілітацією;

5) розгляд пропозицій та звернень громадян з питань, що належать до компе-
тенції регіональної комісії, у порядку, визначеному Законом України «Про звернен-
ня громадян» (із змінами).

2. Регіональна комісія має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комі-

тети, підкомісії, робочі та експертні групи тощо) (далі — робочі органи), у тому чис-
лі із залученням (за згодою) до їх складу науковців, істориків або інших осіб, які во-
лодіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, з 
правом дорадчого голосу;

2) приймати регламент роботи регіональної комісії (за потреби);
3) залучати до роботи регіональної комісії представників місцевих органів вико-

навчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування, громадських об’єднань, наукових та інших установ, а також окремих фа-
хівців за їхньою згодою;

4) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних орга-
нів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб, архівних установ інформацію, документи та матеріали, необхід-
ні для виконання покладених на регіональну комісію завдань, у строк не більш ніж 
15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, до-
кументів та матеріалів, — не більше ніж 30 календарних днів з дня надходження 
відповідного звернення регіональної комісії до органу, посадової особи або архів-
ної установи. 

ІІІ. Склад регіональної комісії
1. Регіональна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та чле-

нів регіональної комісії.
2. До складу регіональної комісії входять по одному представнику, делегованому:
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
Головним управлінням Національної поліції в Луганській області;
Державним архівом Луганської області;
Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській облас-

тях;
Українським інститутом національної пам’яті;
Луганською обласною державною адміністрацією (далі — обласна державна ад-

міністрація);
Прокуратурою Луганської області;
науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України ХХ 

століття, громадськими об’єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження 
історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних 

з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів (далі — наукові установи, гро-
мадські об’єднання). 

Загальна кількість представників від наукових установ, громадських об’єднань не 
може перевищувати чотирьох осіб. 

Від однієї наукової установи або громадського об’єднання до складу регіональної 
комісії не може бути призначено більш ніж по одному представнику. 

3. Персональний склад регіональної комісії на підставі пропозицій органів, уста-
нов, посадових осіб, наукових установ, громадських об’єднань призначається голо-
вою обласної державної адміністрації. 

Кандидатури членів регіональної комісії від наукових установ, громадських 
об’єднань добираються у порядку, встановленому розділом IV цього Положення.

4. Повноваження члена регіональної комісії припиняються у разі:
1) особистої письмової заяви про припинення членства у регіональній комісії; 
2) відкликання органом, установою, громадським об’єднанням або посадовою 

особою свого представника;
3) ліквідації органу, наукової установи, громадського об’єднання, представника 

якого призначено до складу регіональної комісії;
4) пропуску членом регіональної комісії без поважних причин трьох і більше засі-

дань регіональної комісії;
5) встановлення фактів, які підтверджують, що член регіональної комісії у термін 

до 24 серпня 1991 року був штатним співробітником репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена регіональ-
ної комісії;

7) визнання члена регіональної комісії в установленому законодавством порядку 
недієздатним або обмежено дієздатним;

8) смерті члена регіональної комісії.   
5. Повноваження члена регіональної комісії припиняються головою обласної дер-

жавної адміністрації у строк не пізніше ніж 10 днів з дня отримання відповідної зая-
ви, повідомлення або інформації, якою підтверджуються відповідні факти, а у випад-
ку, зазначеному у підпункті 4 пункту 4 цього розділу, — з дня отримання головою об-
ласної державної адміністрації повідомлення голови регіональної комісії.

6. Регіональна комісія є повноважною за умови призначення її персонального 
складу у кількості не менше восьми членів. 

У разі якщо внаслідок припинення повноважень членів регіональної комісії чи-
сельність її членів становить менше одинадцяти осіб, обласна державна адміністра-
ція вживає заходів для доукомплектування персонального складу регіональної ко-
місії. 

7. Повідомлення про початок роботи регіональної комісії, її персональний склад, а 
також будь-які зміни у персональному складі в обов’язковому порядку розміщуєть-
ся на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у строк не пізніше ніж 5 
робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу регіональної комісії. 

8. Голову  регіональної  комісії  обирають  члени  регіональної  комісії на її засі-
данні.

9. Головою регіональної комісії не може бути обрано особу, яка займає посаду 
державної служби або є посадовою особою місцевого самоврядування. 

10. Голова регіональної комісії:
1) очолює регіональну комісію, здійснює загальне керівництво регіональною ко-

місією та забезпечує організацію її роботи;
2) головує на засіданнях регіональної комісії;
3) організовує у межах своїх повноважень взаємодію регіональної комісії із цен-

тральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими особами, Національною комісією, громадськими об’єднаннями та ін-
шими установами;

4) підписує протоколи засідань регіональної комісії, обґрунтовані пропозиції регі-
ональної комісії щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітова-
ною або потерпілою від репресій;

5) без довіреності представляє регіональну комісію у відносинах із центральни-
ми і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами 
влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, їх посадовими осо-
бами, громадськими об’єднаннями та іншими установами, юридичними та фізични-
ми особами з питань щодо діяльності регіональної комісії, видає довіреності від іме-
ні регіональної комісії;

6) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності регіональної комісії.
11. У разі відсутності голови регіональної комісії його обов’язки виконує заступ-

ник голови регіональної комісії.
12. Секретар регіональної комісії веде та підписує протокол засідання регіональ-

ної комісії, підписує обґрунтовані пропозиції регіональної комісії, підготовлені відпо-
відно до частини другої статті 8 Закону, а також здійснює інші повноваження, визна-
чені цим Положенням або покладені на нього рішенням регіональної комісії.

IV. Порядок добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, 
громадських об’єднань

1. Добір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, громадських 
об’єднань здійснюється шляхом жеребкування, крім випадків, визначених пунктом 
8 цього розділу. 

Комісія з добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ, гро-
мадських об’єднань (далі — комісія з добору кандидатур) утворюється та її персо-
нальний склад затверджується розпорядженням голови обласної державної адміні-
страції.

2. Обласна державна адміністрація розміщує оголошення про проведення добо-
ру кандидатур не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування або впродовж 
10 днів з дня припинення повноважень відповідного члена регіональної комісії від 
наукової установи або громадського об’єднання, отримання заяви обраного кан-
дидата про відмову від здійснення повноважень члена регіональної комісії, відмо-
ви у допущенні до жеребкування всіх кандидатур від наукових установ, громадських 
об’єднань. 

Оголошення розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміні-
страції. 

Оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і 
строк прийому документів, який не може бути менше ніж 20 днів, прізвище та ім’я 
особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, 
умови, строки проведення добору кандидатур та вимоги до кандидатур. 

3. Для участі у доборі кандидатур наукові установи, громадські об’єднання упро-
довж строку, визначеного в оголошенні про проведення добору кандидатур, пода-
ють такі документи:

1) заяву наукової установи, громадського об’єднання для участі у доборі кандида-
тур членів регіональної комісії з реабілітації в Луганській області за формою, наведе-
ною у додатку 1 до цього Положення;

2) копію статуту (положення) або іншого установчого документа наукової устано-
ви, громадського об’єднання;

3) копію рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) 
або іншим установчим документом наукової установи, громадського об’єднання, або 
інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу наукової уста-
нови, громадського об’єднання, із зазначенням кандидатури до складу регіональної 
комісії від наукової установи, громадського об’єднання;

4) лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у 
сфері історії України ХХ століття та/або діяльність у сфері надання допомоги гро-
мадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, 
які здійснюються (здійснювалися) науковою установою, громадським об’єднанням;

5) заяву довільної форми представника наукової установи, громадського 
об’єднання про згоду на участь у роботі регіональної комісії, у якій зазначаються 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних. 

Громадські об’єднання, наукові установи, які подають документи для участі у до-
борі кандидатур, забезпечують достовірність поданих документів та наявність згоди 
відповідних суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних» (із змінами).

4. Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:
1) подання кандидатури науковою установою, громадським об’єднанням, засно-

вником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи держави-агресора;
2) відсутність документів та інформації, передбачених пунктом 3 цього розділу;
3) наявність або виявлення щодо кандидата обставин, визначених підпунктами 

5–7 пункту 4 розділу ІІІ цього Положення;
4) відмова наукової установи, громадського об’єднання або кандидата від такої 

наукової установи, громадського об’єднання від участі у жеребкуванні;
5) перебування наукової установи, громадського об’єднання у процесі припинен-

ня.
Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допуска-

ється. 
Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребку-

вання, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не мен-

ше ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється науковим устано-
вам, громадським об’єднанням електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, за-
значеним у заяві наукової установи, громадського об’єднання для участі у доборі кан-
дидатур членів регіональної комісії, та розміщується на офіційному веб-сайті облас-
ної державної адміністрації.  

5. У разі відмови у допущенні до жеребкування усіх кандидатур від наукових уста-
нов, громадських об’єднань проводиться повторний добір кандидатур членів регіо-
нальної комісії від наукових установ, громадських об’єднань.

6. Комісія з добору кандидатур проводить жеребкування не пізніше ніж 10 днів 
після закінчення строку прийому документів. 

Жеребкування проводиться публічно. 
Обласна державна адміністрація забезпечує його онлайн-трансляцію на своєму 

офіційному веб-сайті. 
Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються од-

накові за своїми фізичними характеристиками жеребки.
На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

кандидата і найменування наукової установи, громадського об’єднання, яке запропо-
нувало його кандидатуру до складу регіональної комісії. 

Кількість жеребків має дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у же-
ребкуванні. 

Жеребки формуються у спосіб, який не дає змоги визначити дані про кандидата. 
За дорученням голови комісії з добору кандидатур один із членів комісії дістає з 

пристрою почергово чотири жеребки та передає їх голові комісії. 
Голова комісії з добору кандидатур розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та 

демонструє дані про кандидатів від наукових установ,  громадських об’єднань, які є 
добраними для призначення до складу регіональної комісії. 

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігає секретар комі-
сії з добору кандидатур до завершення добору кандидатур членів регіональної комі-
сії від наукових установ, громадських об’єднань. 

7. Рішення комісії з добору кандидатур приймається простою більшістю голосів 
її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається  рішенням комісії 
з добору кандидатур. 

Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.  
8. Якщо науковими установами, громадськими об’єднаннями для участі у добо-

рі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур або за рішенням комісії з добо-
ру кандидатур до участі у жеребкуванні допущено менше чотирьох кандидатур, та-
кі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу регі-
ональної комісії без проведення жеребкування, про що комісія з добору кандидатур 
приймає відповідне рішення.

9. Результати жеребкування або рішення комісії з добору кандидатур, визначене 
пунктом 8 цього розділу, протягом 3 днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
обласної державної адміністрації. 

10. Обраний кандидат до дати затвердження персонального складу регіональної 
комісії має право відмовитись від здійснення повноважень члена регіональної ко-
місії, подавши про це обласній державній адміністрації відповідну письмову заяву. 

У такому разі проводиться повторний добір кандидатури члена регіональної ко-
місії від наукової установи, громадського об’єднання шляхом жеребкування із числа 
уже поданих кандидатур, а у разі відсутності інших поданих кандидатур — повтор-
ний добір кандидатур. 

V. Засідання регіональної комісії
1. Формою роботи регіональної комісії є засідання, які скликаються за ініціати-

вою голови регіональної комісії, його заступника або не менше чотирьох членів регі-
ональної комісії у межах строку, визначеного частиною тринадцятою статті 8 Закону.

Організацію проведення засідань регіональної комісії забезпечує апарат обласної 
державної адміністрації. 

2. Порядок денний засідання регіональної комісії визначається особою (особами), 
за ініціативою якої (яких) скликається засідання регіональної комісії. 

3. Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного засідання регі-
ональної комісії апарат Луганської обласної державної адміністрації повідомляє кож-
ного члена регіональної комісії у строк, достатній для прибуття на засідання, але у 
будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання шляхом надіслання лис-
та засобами поштового зв’язку за адресою їх місця проживання (перебування), міс-
цезнаходження чи місця роботи або на електронну пошту. За рішенням регіональ-
ної комісії її члени можуть повідомлятися про проведення засідання в інший спосіб.

Інформація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний не пізніше 
ніж за 10 днів до дати засідання розміщується на офіційному веб-сайті обласної дер-
жавної адміністрації.

4. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні біль-
ше половини її членів.

5. Засідання регіональної комісії проводяться відкрито. 
Голова регіональної комісії має право прийняти рішення про проведення засідан-

ня (або розгляд окремого питання) у закритому режимі, якщо буде здійснюватися 
розгляд конфіденційної інформації і особи, яких вона стосується, заборонили її роз-
голошення. 

Особи, присутні на засіданнях регіональної комісії, що проводяться відкрито, ма-
ють право здійснювати фіксацію таких засідань, у тому числі за допомогою техніч-
них засобів. 

6. Регіональна комісія у межах повноважень приймає відповідне рішення відкри-
тим голосуванням простою більшістю голосів членів регіональної комісії, присутніх 
на засіданні. 

Жоден з членів регіональної комісії, присутніх на засіданні, не має права утриму-
ватися від голосування. 

Члени регіональної комісії голосують «за» або «проти». 
У разі рівного розподілу голосів голос голови регіональної комісії є вирішальним.

VI. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов’язаних  
з учиненням репресій

1. Попередній розгляд регіональною комісією обставин, пов’язаних зі здійснен-
ням репресій проти конкретної особи, (далі — попередній розгляд), здійснюється за 
заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім’ї, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Українського інституту національної пам’яті, 
громадського об’єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії Укра-
їни ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних із реабілі-
тацією жертв репресій тоталітарних режимів, (далі — заявник).

2. Заявник подає заяву про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій) 
(далі — заява) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, за його ви-
бором до регіональної комісії за його місцем проживання (якщо заявник є фізичною 
особою), місцезнаходженням (якщо заявник є юридичною особою) або місцем збе-
рігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інформації репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років, інших архівних документів.

Заява, подана з порушенням положень, встановлених абзацом першим цього 
пункту, у термін не пізніше 5 днів з моменту надходження пересилається регіональ-
ною комісією до регіональної комісії за місцем проживання заявника — фізичної 
особи, місцезнаходженням заявника — юридичної особи, а у разі якщо таке місце 
проживання чи місцезнаходження заявника встановити неможливо, — до регіональ-
ної комісії за місцем зберігання архівної кримінальної справи, носіїв архівної інфор-
мації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років, 
інших архівних документів, у яких міститься інформація про вчинення репресій про-
ти конкретної особи, про що повідомляється заявнику. 

Відмова у прийнятті та розгляді заяви забороняється.
3. Після надходження заяви вона невідкладно реєструється у журналі реєстрації 

заяв про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій) за формою, наведеною 
у додатку 3 до цього Положення. 

4. Підготовку   та   опрацювання  заяви  та  інших  документів  і  матеріалів (далі — 
матеріали) до попереднього розгляду на засіданні регіональної комісії за рішенням 
регіональної комісії можуть здійснювати робочі органи регіональної комісії. 

У такому разі регіональна комісія встановлює строк такої підготовки та опрацю-
вання, а також спосіб, у який робочі органи мають повідомити регіональну комісію 
про результати та надати свої рекомендації. 

5. Попередній розгляд обставин, пов’язаних з учиненням репресій проти конкрет-
ної особи, здійснюється на засіданні регіональної комісії.  

6. Про дату, час і місце засідання, на якому здійснюється попередній розгляд, за-
явника в обов’язковому порядку повідомляють у строк, достатній для прибуття на за-
сідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів. 

У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про 
визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, у той самий строк про дату, 
час і місце засідання також повідомляють особу, щодо якої вирішується питання про 
визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, крім випадків, коли така осо-
ба померла або її місце проживання невідомо.

7. Неявка заявника (його представника), повідомленого про дату, час і місце за-
сідання згідно з пунктом 6 цього розділу, не перешкоджає попередньому розгляду. 

У разі повідомлення заявником (його представником) про поважні причини неяв-
ки регіональна комісія відкладає попередній розгляд на іншу дату. 

Повторна неявка заявника (його представника) незалежно від причин неявки не 
перешкоджає попередньому розгляду.
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оголошення
8. Перерва у засіданні регіональної комісії, на якому здійснюється попередній роз-

гляд, може бути оголошена, якщо під час розгляду виникла потреба у:
1) одержанні від центральних і місцевих органів виконавчої влади,      інших дер-

жавних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,     органів місцевого са-
моврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформації, документів та матері-
алів, необхідних для здійснення попереднього розгляду;

2) залученні до роботи регіональної комісії представників місцевих органів вико-
навчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого само-
врядування, громадських об’єднань, наукових та інших установ, а також окремих фа-
хівців за їхньою згодою;

3) дослідженні матеріалів архівної кримінальної справи, інших речових   або пись-
мових доказів, які стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої  вирішуєть-
ся  питання  про  визнання  її реабілітованою або потерпілою від репресій, у тому чис-
лі за місцезнаходженням таких доказів.

9. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, яка до 24 серп-
ня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням 
позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення, регіональ-
на комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання ма-
теріалів до попереднього розгляду;

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рі-
шення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від ре-
пресій;

3) перевіряє факт обвинувачення або призначення покарання особі за рішенням 
позасудового органу.

10. Під час попереднього розгляду заяви заявника щодо особи, зазначеної у пунк-
тах 2—5 статті 12 або у статті 13 Закону, регіональна комісія:

1) заслуховує стислий виклад змісту заяви заявника, результати опрацювання ма-
теріалів до попереднього розгляду;   

2) перевіряє, чи приймалося раніше Національною комісією щодо цієї особи рі-
шення про визнання (відмову у визнанні) її реабілітованою або потерпілою від ре-
пресій;

3) досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові до-
кази, у тому числі за їх місцезнаходженням;

4) заслуховує пояснення заявника (його представника), інших осіб, яким відомі 
будь-які обставини, що стосуються вчинення репресій проти особи, щодо якої вирі-
шується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій. 

11. Якщо у заяві заявника одночасно міститься кілька обвинувачень чи фактів 
учинення репресій проти особи, щодо якої вирішується питання про визнання її ре-
абілітованою або потерпілою від репресій, і щодо частини з них особу було обвину-
вачено або їй було призначено покарання за рішенням позасудового органу, а щодо 
іншої частини особу було обвинувачено або їй було призначено покарання за рішен-
ням іншого репресивного органу, попередній розгляд кожного з таких обвинувачень 
або фактів учинення репресій регіональна комісія здійснює окремо згідно з пункта-
ми 9, 10 цього розділу. 

12. За результатами   попереднього   розгляду   регіональна   комісія   готує об-
ґрунтовані пропозиції регіональної комісії з реабілітації в Луганській області щодо 
можливості визнання особи, репресованої за рішенням позасудового органу, реабілі-
тованою (додаток 4) або обґрунтовані пропозиції регіональної комісії з реабілітації в 
Луганській області щодо можливості визнання реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) 
від репресій) за рішенням іншого репресивного органу (додаток 5). 

Якщо під час попереднього розгляду регіональна комісія встановить, що є рішен-
ня Національної комісії щодо визнання (відмови у визнанні) особи, щодо якої вирі-
шується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, про це 
зазначається у відповідних обґрунтованих пропозиціях. 

13. Регіональна комісія у строк не пізніше ніж 5 днів з дня закінчення попередньо-
го розгляду направляє вищевказані обґрунтовані пропозиції разом із заявою заяв-
ника, іншими документами, матеріалами та доказами (оригіналами або копіями), які 
досліджувалися під час попереднього розгляду, протоколом (витягом з протоколу) 
засідання регіональної комісії, а також електронною копією обґрунтованих пропози-
цій до Національної комісії з одночасним інформуванням заявника про зміст відпо-
відних обґрунтованих пропозицій.

У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо якої вирішується питання про 
визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, також інформується особа, 
щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від 
репресій, крім випадків, коли така особа померла або місце проживання такої осо-
би невідомо.

VIІ. Інші питання діяльності регіональної комісії
1. Під час засідання регіональної комісії ведеться протокол, ведення якого забез-

печує секретар регіональної комісії. 
2. Протокол засідання регіональної комісії, на якому здійснюється попередній 

розгляд, виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі якщо на засіданні 
регіональної комісії здійснювався попередній розгляд щодо більше ніж однієї особи, 
щодо якої вирішується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від 
репресій, протокол засідання виготовляється в одному оригінальному примірнику.  

Протокол підписують головуючий на засіданні та секретар регіональної комісії не-
відкладно, але не пізніше наступного дня після засідання регіональної комісії. 

3. Обґрунтовані пропозиції регіональної комісії, які готуються відповідно до пунк-
ту 12 розділу VІ цього Положення, стосовно особи, щодо якої вирішується питання 
про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій, а також заява заявни-
ка, інші документи, матеріали та докази, протокол (витяг з протоколу) засідання ре-
гіональної комісії підшиваються у хронологічному порядку у спеціальну обкладинку, 
виготовлену друкарським способом згідно зі зразком спеціальної обкладинки, наве-
деним у додатку 6 до цього Положення. 

Начальник управління культури, національностей  
та релігій Луганської обласної державної адміністрації  

А. АДАМЧУК

Додаток 1 
до Положення про регіональну комісію  

з реабілітації в Луганській області 
(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)

ЗАЯВА 
наукової установи, громадського об’єднання для участі у доборі кандидатур членів 

регіональної комісії з реабілітації в Луганській області

Луганська обласна державна адміністрація

_____________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, 

ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, номер засобу зв’язку, офіційна 
електронна адреса або адреса електронної пошти наукової установи, 

громадського об’єднання)

ЗАЯВА
Просимо допустити до участі у жеребкуванні з добору кандидатур членів регіо-

нальної комісії з реабілітації в Луганській області від наукових установ, громадських 
об’єднань представника __________________________________________________
______________________________________________________________________

(повне найменування наукової установи або громадської організації,
______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата у родовому відмінку)

Додатки: 1. Копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової 
установи (громадського об’єднання) на ___ арк.
2. Копія рішення, підписаного уповноваженою особою наукової установи 
(громадського об’єднання), із зазначенням кандидатури до складу регіо-
нальної комісії з реабілітації в Луганській області на ___ арк.
3. Лист з інформацією про дослідження у сфері історії України ХХ сто-
ліття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, 
пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, на ___ 
арк.
4. Заява представника наукової установи (громадського об’єднання) про 
згоду на участь у роботі регіональної комісії з реабілітації в Луганській об-
ласті із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), згода на 
обробку персональних даних на ___ арк.

_______________________
(посада)

______________
(підпис)

_____________________________
(ім’я та прізвище)

«___»  _______20___ року

Додаток 2 
до Положення про регіональну комісію  

з реабілітації в Луганській області 
(пункт 2 розділу VІ)

Регіональна комісія з реабілітації в Луганській області 

Заявник (для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності), рік народження;  

для державного органу або іншої юридичної особи — 
повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

Адреса _____________________________________________________
(для фізичної особи — місце проживання або місцеперебування;  

для державного органу або іншої юридичної особи — 
місцезнаходження)

Засоби зв’язку ______________________________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))

Репресована особа  
(особа, яка потерпіла  
від репресій)

______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), рік народження)_
(місце проживання або місцеперебування, поштовий індекс, 

якщо такі відомі заявнику)
(номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності), 

якщо такі відомі заявнику)
(за потреби інформація про родинні зв’язки або про те, 

що заявник — фізична особа є спадкоємцем репресованої особи)

ЗАЯВА 
про визнання реабілітованим (потерпілим від репресій)

Прошу визнати реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій) 
______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
Відомі мені обставини вчинення репресій такі:

______________________________________________________________________
(обставини вчинення репресій, посилання на документи, інші докази, якими підтверджується факт 

вчинення репресій)

Цією заявою надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами) з метою, передба-
ченою Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітар-
ного режиму 1917–1991 років» (із змінами).

До заяви додаються: (зазначається перелік додатків у разі їх надання).

______________________________________                   ___________________
           (посада (за потреби), ім’я та прізвище)                                 (підпис) 

«___» _______________ 20___ року

Примітки:
1. Відомості про репресовану особу зазначаються лише у разі, якщо заявник по-

дає заяву в інтересах іншої особи. У разі якщо особа, в інтересах якої подано заяву, 
померла, про це зазначається у заяві. 

2. Якщо заяву подає представник заявника, до заяви додається оригінал (засвід-
чена копія) довіреності або іншого документа на представництво інтересів заявника).

Додаток 3 
до Положення про регіональну комісію  

з реабілітації в Луганській області  
(пункт 3 розділу VІ)

ЖУРНАЛ 
реєстрації заяв про визнання реабілітованим 

(потерпілим від репресій)
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Примітки:
1. Відомості в графі 4 зазначаються лише у разі, якщо заявник подає заяву в ін-

тересах іншої особи.
2. В графі 6 зазначається назва робочого органу, дата прийняття рішення про пе-

редання для здійснення підготовки та опрацювання, встановлений строк підготов-
ки та опрацювання.

3. В графі 7 зазначається дата попереднього розгляду та стисла суть обґрунтова-
них пропозицій регіональної комісії.

Додаток 4 
до Положення про регіональну комісію  

з реабілітації в Луганській області 
(пункт 12 розділу VІ)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
регіональної комісії з реабілітації в Луганській області щодо можливості  

визнання особи, репресованої за рішенням позасудового органу, реабілітованою
Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції _____________________

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), рік народження)

Заявник (зазначається лише у разі, якщо заявником є інша особа, ніж та, щодо 
якої здійснюється попередній розгляд щодо можливості визнання її реабілітованою) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника — фізичної особи або повне найменування 
заявника — юридичної особи)

Найменування позасудового органу, рішенням якого особу було репресовано ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Наявність інформації щодо вчинення репресій проти особи, що міститься в архів-
ній кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів кому-
ністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років, архівному документі, що збері-
гається в архівній установі (установах) України: так/ні_________________________

Місце вчинення репресій _______________________________________________
______________________________________________________________________

(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону  
України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» 

(із змінами), чи на території іншої держави — республіки колишнього СРСР)
Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України до мо-

менту вчинення репресій або наявність у репресованої особи громадянства України ___
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11  
Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму  
1917—1991 років» (із змінами), до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність  

або відсутність у особи громадянства України)
Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою або потерпілою від 

репресій _______________________________________________________________
Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання ре-

гіональної комісії ________________________________________________________

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке на-
брало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так__________________________________
(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи зазначаються  
дата такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; 
щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні 
реабілітованою/потерпілою від репресій)

Опис обставин
1. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час по-

переднього розгляду ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою (потер-
пілою від репресій) _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наявність або відсутність підстав для визнання особи реабілітованою чи потерпілою від репресій 
повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів вчинення проти такої особи окремих форм ре-
пресій, визначених Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітар-
ного режиму 1917—1991 років» (із змінами). 

3. Норми Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тота-
літарного режиму 1917—1991 років» (із змінами), які застосовувала регіональна ко-
місія з реабілітації в Луганській області під час прийняття обґрунтованих пропозицій
______________________________________________________________________

4. Примітки (зазначаються у разі потреби)_________________________________
______________________________________________________________________
(будь-які додаткові відомості, які регіональна комісія з реабілітації в Луганській області визначила 

за потрібне викласти в обґрунтованих пропозиціях)
Враховуючи вищевикладене, регіональна комісія з реабілітації в Луганській об-

ласті __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(позиція регіональної комісії з реабілітації в Луганській області щодо можливості визнання осо-
би реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (по-
терпілою від репресій). У разі можливості, на думку регіональної комісії з реабілітації в Луган-
ській області, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинува-
чень чи фактів учинення окремих форм репресій, окремо зазначається, щодо яких обвинувачень 
чи фактів вчинення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потер-
пілою від репресій)

Голова регіональної комісії з реабілітації 
в Луганській області    ______________________
                                                                                          (ім’я та прізвище) 
                                                                                                          
Секретар регіональної комісії з реабілітації 
в Луганській області    ______________________
                                                                                           (ім’я та прізвище)                                                                    
 
Примітка:
У разі відсутності голови регіональної комісії з реабілітації під час попереднього 

розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної ко-
місії, на якому здійснювався попередній розгляд.  

Додаток 5 
до Положення про регіональну комісію з 

реабілітації в Луганській області 
(пункт 12 розділу VІ)

ОБҐРУНТОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
регіональної комісії з реабілітації в Луганській області 

щодо можливості визнання реабілітованим(ою) (потерпілим(ою) від репресій)  
за рішенням іншого репресивного органу

Особа, щодо якої приймаються обґрунтовані пропозиції _____________________
______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), рік народження)
Заявник (зазначається лише у разі, якщо попередній розгляд обставин, пов’язаних 

із вчиненням репресій, стосується визнання особи потерпілою від репресій) ______
______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника — фізичної особи або повна назва  
заявника — юридичної особи)

Стосунки з репресованою особою (зазначається лише у разі, якщо рішення На-
ціональної комісії з реабілітації стосується визнання особи потерпілою від репре-
сій)___________________________________________________________________
 (перебування у шлюбі станом на момент здійснення репресій; дитина, яка у віці до 18 років зали-
шилася без батька, матері (усиновлювача), або яка народилася не пізніше 10 місяців з дня арешту 
батька, матері, або яка народилася у місці позбавлення волі, на засланні, висланні тощо, або яка на-
родилася у матері, яку примусово безпідставно поміщено до психіатричного закладу, під час пере-
бування матері у такому закладі, або які у віці до 18 років перебували у спецприймальниках чи роз-
подільниках, спеціальних будинках малюка чи дитячих будинках репресивних органів; дитина, при-
мусово позбавлена імені (родового імені) внаслідок репресій проти батька, матері)

Найменування іншого репресивного органу, рішенням якого особу було репресо-
вано __________________________________________________________________

Наявність інформації про вчинення репресій проти особи, що міститься в архівній 
кримінальній справі, іншому носії архівної інформації репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917—1991 років, архівному документі, що зберігаєть-
ся в архівній установі (установах) України: так/ні______________________________

Місце вчинення репресій _______________________________________________
______________________________________________________________________
(чи були репресії проти особи вчинені на території України, визначеній у статті 11 Закону України 
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (із змі-
нами), чи на території іншої держави — республіки колишнього СРСР)

Наявність щодо репресованої особи факту її проживання на території України  
до моменту здійснення репресій або наявність у репресованої особи громадянства 
України ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наявність або відсутність факту проживання особи на території України, визначеній у статті 11 За-
кону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 
років» (із змінами), до моменту вчинення репресій проти неї чи наявність або відсутність у особи 
громадянства України)

Дата надходження заяви про визнання особи реабілітованою (потерпілою від ре-
пресій) ________________________________________________________________

Дата і місце складання обґрунтованих пропозицій, номер протоколу засідання ре-
гіональної комісії ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Наявність раніше прийнятого рішення Національної комісії з реабілітації, яке на-
брало чинності, щодо тієї самої особи: ні/так ________________________________
(у разі наявності рішення Національної комісії з реабілітації щодо тієї самої особи, зазначається да-
та такого рішення і його суть (особу визнано реабілітованою/потерпілою від репресій повністю; що-
до окремих обвинувачень чи фактів здійснення окремих форм репресій; відмовлено у визнанні ре-
абілітованою/потерпілою від репресій)

Опис обставин
1. Дата призначення покарання __________________________________________

(дата винесення рішення іншого репресивного органу, яким особу було репресовано. Якщо спра-
ву проти особи було припинено під час слідства, попереднього (досудового) слідства або закри-
то за відсутністю події злочину, відсутністю складу злочину, недоведеністю участі особи у вчиненні 
злочину, зазначаються дата припинення або закриття справи і підстава, за якою справу було при-
пинено (закрито) (відсутність події злочину, відсутність складу злочину, недоведеність участі осо-
би у вчиненні злочину)

2. Законодавчий акт або діяння, за яке особу було репресовано______________
______________________________________________________________________
(статті законодавчих актів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних республік у складі СРСР або назва 
нормативно-правового акта чи діяння згідно з статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (із змінами), за порушення або 
вчинення якого особу було репресовано)

3. Форма репресії _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(форма репресії відповідно до статті 2 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (із змінами)

4. Наявність факту реабілітації особи, яка вчинила діяння, за недонесення (непо-
відомлення) про вчинення або підготовку до вчинення якого було передбачено кри-
мінальну або адміністративну відповідальність (інформація зазначається у разі по-
треби): ні/так ___________________________________________________________
(у разі реабілітації такої особи зазначаються назва органу, яким прийнято рішення про реабіліта-
цію (визнання реабілітованою), дата і номер (за наявності) рішення про реабілітацію, стаття або ін-
ша норма законодавчого (нормативного) акта, або назва нормативного акта чи діяння, за вчинення 
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оголошення
якого особу було репресовано, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження особи, 
яку реабілітовано (визнано реабілітованою)) (інформація зазначається у разі потреби)

5. Позиція заявника (його представника) __________________________________
______________________________________________________________________

(стислий зміст заяви заявника та його пояснень під час попереднього розгляду)
6. Позиція особи, яку було репресовано або яка потерпіла від репресій (інформація 

зазначається у разі потреби)______________________________________________
______________________________________________________________________
(стислий зміст пояснень особи під час попереднього розгляду, якщо заявником є інша особа, ніж 
та, щодо якої приймається рішення про визнання її реабілітованою або потерпілою від репресій)

7. Пояснення інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються вчинення 
репресій проти особи (інформація зазначається у разі потреби)_________________

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стислий зміст пояснень  

під час попереднього розгляду)
8. Інформація від представників органів виконавчої влади, інших державних орга-

нів, органів влади Автономної  Республіки  Крим, органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань, наукових та інших установ, осіб, які володіють спеціальни-
ми знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, окремих фахівців (ін-
формація зазначається у разі потреби)_____________________________________
______________________________________________________________________
(повна назва органу або установи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її посада або рід 
занять, освіта, документ, що підтверджує наявність у особи права на зайняття відповідною діяль-
ністю (за потреби), стислий зміст інформації)

9. Перелік документів, матеріалів та інших доказів, які досліджувалися під час по-
переднього розгляду ____________________________________________________

10. Мотив учинення репресій ____________________________________________
______________________________________________________________________
(мотив учинення репресій проти особи відповідно до статті 11 Закону України «Про реабілітацію 
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» (із змінами) або факт від-
сутності такого мотиву, підстави, з яких регіональна комісія з реабілітації зробила висновок про на-
явність або відсутність мотиву)

11. Норми Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917—1991 років» (із змінами), які застосовувала регіо-
нальна комісія з реабілітації в Луганській області під час попереднього розгляду
______________________________________________________________________

12. Мотиви, якими керувалась регіональна комісія з реабілітації в Луганській об-
ласті під час прийняття обґрунтованих пропозицій _____________________________
______________________________________________________________________
(мотиви, з яких регіональна комісія з реабілітації дійшла висновку про наявність або відсутність 
підстав для визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) повністю або щодо окремих 
обвинувачень чи фактів вчинення окремих форм репресій)

13. Примітки (інформація зазначається у разі потреби)_____________________
(будь-які додаткові відомості, які регіональна комісія з реабілітації в Луганській області визначила 

за потрібне зазначити у висновках)
Враховуючи вищезазначене, регіональна комісія з реабілітації в Луганській  

області ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(позиція регіональної комісії з реабілітації в Луганській області щодо можливості визнання осо-
би реабілітованою (потерпілою від репресій) або відмови у визнанні особи реабілітованою (потер-
пілою від репресій). У разі можливості, на думку регіональної комісії в Луганській області з реа-
білітації, визнання особи реабілітованою (потерпілою від репресій) щодо окремих обвинувачень 
чи фактів здійснення окремих форм репресій окремо зазначається, щодо яких обвинувачень чи 
фактів здійснення окремих форм репресій особу пропонується визнати реабілітованою (потерпі-
лою від репресій)

Голова регіональної комісії з реабілітації 
в Луганській області    ______________________
                                                                                          (ім’я та прізвище) 
                                                                                                          
Секретар регіональної комісії з реабілітації 
в Луганській області    ______________________
                                                                                           (ім’я та прізвище)                                                                    
 
Примітка:
У разі відсутності голови регіональної комісії з реабілітації під час попереднього 

розгляду обґрунтовані пропозиції підписує головуючий на засіданні регіональної ко-
місії, на якому здійснювався попередній розгляд.

Додаток 6 
до Положення про регіональну комісію  

з реабілітації в Луганській області 
(пункт 3 розділу VІІ)

ЗРАЗОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБКЛАДИНКИ

Регіональна комісія з реабілітації в Луганській області 

СПРАВА ПРО

визнання особи реабілітованою/потерпілою від репресій
______________________________________________________________

(обрати необхідне)
______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), рік народження)

______________________________________________________________________
найменування позасудового органу (іншого репресивного органу)

Том № _______ з ____ томів

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
03 травня 2019 р.                              Cєвєродонецьк                                        № 66-СЄВ

Зареєстровано  
у Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області 14 травня 2019 р.  
за № 54/1964      

Про внесення змін до наказу  
від 02 травня 2018 року № 72-СЄВ   

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації» (із змінами), у зв’язку з необхідністю підвищення у сус-
пільстві статусу театрального мистецтва, з метою популяризації національного теа-
трального мистецтва, стимулювання розвитку театрального мистецтва на Луганщині 
та зміцнення єдиного загальноукраїнського театрального середовища, НАКАЗУю:   

1. Внести зміни до наказу Управління культури, національностей та релігій Луган-
ської обласної державної адміністрації від 02 травня 2018 року № 72-СЄВ «Про за-
твердження Положення про Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва», за-
реєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 
16 серпня 2018 року за № 66/1822, доповнивши заголовок та пункт 1 після слів «Все-
український фестиваль театрального мистецтва» словом та знаками «СвітОгляд».      

2. Внести зміни до Положення про Всеукраїнський фестиваль театрального мис-
тецтва, затвердженого наказом Управління культури, національностей та релігій Лу-
ганської обласної державної адміністрації від 02 травня 2018 року № 72-СЄВ, зареє-
строваного у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16 
серпня 2018 року за № 66/1822, доповнивши заголовок, текст та додаток до нього 
після слів «Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва» у всіх відмінках сло-
вом та знаками «СвітОгляд».   

3. Головному спеціалісту — юрисконсульту Управління культури, національнос-
тей та релігій Луганської обласної державної адміністрації Фоменку Д. О. забезпечи-
ти подання цього наказу на державну реєстрацію та офіційне опублікування в уста-
новленому законодавством порядку.   

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   

Начальник  А. АДАМЧУК   

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
— Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб  

АТ «УКР СИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку, та опубліковані в газеті «Голос України» № 58 (4808) від 
01.04.2010 р., 

— Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслугову-
вання поточних рахунків фізичних осіб у національній і іноземних ва-
лютах в АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях уста-
нов Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 116(4366) від 
20.06.2008 р.,  

— Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарюван-
ня, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, пред-
ставництв — клієнтів АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлен-
ня на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» №102 
від 01.06.2018 р.;

— Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського 
рахунку та емісії корпоративних платіжних карток клієнтам АТ «УКРСИБ-
БАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com 
та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, з усіма на-
ступними змінами та доповненнями (надалі разом — «Правил»), наступ-
них змін, а саме:

Доповнити перелік термінів Правил терміном «Вклад», визначеним за-
конодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб, у наступ-
ній редакції:

«Вклад»  — відповідно до законодавства — кошти в готівковій або без-
готівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Бан-
ком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору 
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі 
іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на та-
кі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб»;». 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме: 05.07.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 06.07.2019 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник юридичного департаменту            С. М. Панов

Інформація щодо ліквідації  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦЕРТУМ ІНВЕСТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОН-
ДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34938583, лі-
цензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Се-
рії АЕ № 294609 від 09.12.2014, зі строком дії з 18.05.2013 необме-
жений (надалі — Товариство)  повідомляє, що 01.07.2019 загальни-
ми зборами учасників Товариства було прийнято рішення про достро-
кове припинення діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦЕРТУМ ІНВЕСТ», реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ 2321749 (далі — Фонд) у зв’язку із тим, що вартість 
активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів Фонду, та 
протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу акти-
вів (протокол № 45 від 01.07.2019).

Вимоги кредиторів до Фонду приймаються Ліквідаційною комісі-
єю Фонду у письмовій формі із обов’язковим додаванням докумен-
тів (їх копій), які підтверджують наявність у кредиторів таких вимог, 
оформлених відповідно до чинного законодавства, за адресою місцез-
находження Ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 
7/14, прим. 182. Строк пред’явлення кредиторами вимог становить два 
місяці з дня опублікування цього повідомлення в офіційному друко-
ваному органі.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії Фонду: 044 278-20-82.

Втрачені оригінали свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно на будинок № 34, який розташований в Київській області, 
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив «Лазарів сад», 

вул. Княгині Ольги; свідоцтво про право власності на нерухоме  
майно на земельну ділянку площею 0,1482 га, кадастровий номер  

№ 3221886001:02:1020030, розташовану в Київській області,  
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, свідоцтво про право  

власності на нерухоме майно на земельну ділянку площею 0,836 га, 
кадастровий номер № 322188600:02:102:0162, розташовану   

в Київській області, Вишгородський район,  
с. Нові Петрівці,зареєстрована на ім’я Мініна Юрія Борисовича,  

вважати недійсними.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL22N06240 Нежилі напівпідвальні приміщення загальною площею 113,3 кв. м,  
що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Степова, будинок 23/25-А 
та основні засоби у кількості 335 одиниць.

Дата проведення відкритих торгів   23.07.2019
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих              www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення  
електронного аукціону   відкритих торгів (аукціону)/
    електронного аукціону по кожному
    лоту вказується на веб-сайті 
    www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота  http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N06126-GL3N06180 (55 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) / електронного аукціону:

16.08.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43209-asset-sell-id-203826

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження № 263/16333/18 відносно Цибульнікова Станіслава Юрійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, який викликається для участі у розгляді кримінального проваджен-
ня, яке відбудеться 16 липня 2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 11).

Обвинувачений Цибульніков Станіслав Юрійович, 19.07.1975 р. н., який 
є громадянином України, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, мікрорайон Ювілейний, буд. 22-а, кв. 37, викликається для 
участі у розгляді справи, який відбудеться 16 липня 2019 року о 09-00 годи-
ні у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 11, м. Маріуполь, 
Донецька область.

Суддя П. І. Папаценко  

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження № 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням Гільванової Нурії 
Загірівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року народження, 
останнє місце реєстрації якої: вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Доне-
цької обл., викликається на 23 липня 2019 року о 10 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у підготовчому судовому за-
сіданні в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42016050000000857 від 23 серпня 2016 року.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про неможли-
вість прибуття до суду та про причини такої неявки. 

Головуючий суддя Мацишин Л. С.,  
судді Любчик В. М., Левченко A. M.

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

Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахаро-
ва, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, 
Шалунов Олександр Миколайович, 13.09.1984 року народження, заре-
єстрований за адресою: Одеська область, Красноокнянський район,  
с. Дігори, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ються в судове засідання, що відбудеться 17 липня 2019 року о 10 годині 
50 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

 Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 30.07.2019 року об 11-00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: 
головуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., Курдюков В. М.

Приватний нотаріус Цирулик В.В. повідомляє, що після смерті Сакун 

Лілії Яківни, 1937 року народження, яка померла 09 грудня 2017 року, 

мешкала: місто Суми, вулиця Новомістенська, будинок 23, квартира 

60, була заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців у строк 

до 01 серпня 2019 року звернутися до нотаріуса за адресою: 40009,  

м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12/1, кв. 73. 

Повідомляємо, що ухвалою судді Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області Папаценка П. І. від 27.11.2018 прийня-
то до свого провадження кримінальне провадження № 263/2830/17 за 
обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріївни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Лаєвська Інна Валеріївна, 07.04.1973 р. н., останнє ві-
доме місце реєстрації якої: Донецька область, м. Гірник, вул. Свердло-
ва, буд. 58, викликається до суду на 19 липня 2019 року о 10-30 годи-
ні для участі у вказаній справі.

Суддя П. І. Папаценко

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, 

серія Ж № 053045,  виданий Задерейко Ірині Григорівні, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
СЯ № 007188, виданий 20.04.2010 року на судно «Тегhі-475 twinc» 

з бортовим номером ЗАП1317К, зареєстрований на Коваленка Андрія 
Володимировича, вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво на право власності 
та свідоцтво на право плавання під державним прапором України 

на судно «Вауlіnег Сіеrа» з назвою «Касіопея», зареєстроване 
на ім’я Мельник Ніна Володимирівна, вважати недійсними.

Втрачене посвідчення адвоката нового зразка 
на ім’я Гаркуша Володимир Віталійович, серійний номер 

АІ-685207, дата видачі 29.01.2004 Київською обласною КДКА, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на судно «Казанка 5М», реєстраційний номер ДНІ – 1861К, 

що виданий на ім’я Любимий К. М., 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про виключення судна 
з Державного суднового реєстру України 

серія ДД № 000061 на судно «Готель Баккара» під № УРС-80 
від 14.03.2013 року, яке належало ПАТ «Банк Форум», 

вважати недійсним.

Втрачені довірителем примірники Договору  
№ 71804 про участь у ФФБ від 22.09.2015 р. та Договору № 71804  
про уступку майнових прав від 01.12.2016 р., Договір № 71804/1  

про уступку права вимоги від 01.12.2016 р., укладених між ПАТ АКБ «Аркада» 
та Сільвеструк Тетяною Володимирівною, вважати недійсними.
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На Донеччині затримали продавця гранат
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ 
РИНОК. Правоохоронці До-
неччини професійно відреа-
гували на оперативне повідо-
млення про збут гранат, яким 
почав займатися житель села 
Галицинівка. Під час другого 
етапу контрольної закупівлі 
співробітники управління кар-

ного розшуку спільного з де-
тективами слідчого управлін-
ня Національної поліції затри-
мали 27-річного зловмисни-
ка. Оперативники вилучили 
4 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, 
кожну з яких «продавець» оці-
нив у 2 тисячі 500 гривень.

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Донецької 
області поліцейські провели 
обшук у будинку затримано-

го і з’ясували, що боєприпа-
си він ховав у господарчому 
приміщенні, а зброю — серед 
одягу в кімнаті. Всього опера-
тивники знайшли і вилучили 8 
гранат із запалами, 400 гра-
мів вибухівки, електродето-
натор, пістолет, рушницю, по-
над 100 набоїв до вогнепаль-
ної зброї, сигнальну міну, ди-
мову шашку та ніж. Зі слів  
підозрюваного, небезпечний 

арсенал він тримав у будинку, 
де мешкають ще двоє людей, 
з 2014 року. Слідство триває: 
за фактом порушено кримі-
нальне провадження за ч. 1 
ст. 263 КК України (незаконне 
поводження зі зброєю, вибу-
ховими припасами або вибу-
ховими речовинами), що пе-
редбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі від 3 до 
7 років.

ФОТОФАКТ

Татусям — вудки, дітям — самокати
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗВАГИ. У Вінниці на Єв-
ропейській площі демонстру-
вали свою спритність, кміт-
ливість і вміння учасники кон-
курсу «Super ТАТО». Тату-
сі разом з дітьми випробову-
вали себе на дев’ятьох ціка-
вих станціях: стрибки у міш-
ках, лижні перегони, забиван-
ня цвяхів, риболовля, підняття 
гирі, підбір овочів для борщу 
тощо. Учасників заходу, який 
організували відділ молодіж-
ної політики міської ради та 
КЗ «Центр підліткових клубів 
за місцем проживання», щиро 
і гучно підтримували численні 
вболівальники.

Загалом у конкурсі взяли 
участь 25 мінікоманд, і всіх 
за старання та ініціативу від-
значили дипломами й приза-
ми. Тим, хто увійшов до трій-
ки переможців, від відділу мо-
лодіжної політики міської ра-
ди вручили призи: татусям — 

вудки та спінінг для риболов-
лі, а дітям — велосипеди й са-
мокати. Були подарунки і від 
спонсорів змагань. Ігрове ка-
фе «Дастоша» кожному ма-

ленькому учасникові презен-
тувало сертифікат на безко-
штовне відвідування ігрової 
кімнати, ТМ «Рудь» подару-
вала футболки, чашки й суве-

ніри. А ще найменші учасни-
ки заходу отримали подарун-
ки від організаторів, завдя-
ки яким літні розваги стануть 
значно яскравішими.

МУЗЕЙНА ПРОГУЛЯНКА. 
Виставковими залами Націо-
нального музею мистецтв іме-
ні Богдана та Варвари Ханен-
ків відтепер можна прогуля-
тися з будь-якого куточка сві-
ту за допомогою онлайн-ту-
ру в 3D-форматі. Про це по-
відомляють на сторінці музею 
у Facebook. «Ми щиро віри-
мо в те, що зовсім скоро люди 
зможуть, не зважаючи на від-
стані, час, власні фізичні мож-
ливості, потрапити в усі му-
зеї світу, подивитися ті видат-
ні речі, які залишилися нам від 
попередніх поколінь. Тому зі 
свого боку намагаємося дару-
вати вам можливість подоро-
жувати віртуально!» — анон-
сували проєкт його автори. У 
3D-турі поки що можна огля-
нути кілька залів, решта ще не 
оцифровані. «Мандрувати» за 
допомогою карти можна і са-
мостійно, й увімкнувши запи-
сану музеєм 3D-екскурсію.

Музей імені Богдана та Вар-
вари Ханенків вважається 
найбільшим збірником закор-
донного мистецтва в Україні. 
Колекція музею налічує 25 ти-
сяч експонатів, серед яких ро-
боти Рубенса, Дюрера та Ве-
ласкеса. Збирати експонати 
наприкінці ХІХ століття почали 
юрист Богдан Ханенко та його 
дружина Варвара Терещенко 
— донька київського підпри-
ємця Миколи Терещенка.
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У Сєверодонецьку 
відбулася виставка  
з історії Донбасу

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПАМ’ЯТЬ НАРОДУ. Одне з ключових завдань виставко-
вого проєкту «З Уельсу в Україну: історія Юзівки» — пока-
зати коріння індустріалізації Східної України. Тож вистав-
ка в Арт-резиденції «Плюс/Мінус» наочно представила іс-
торію міграції з Південного Уельсу в Україну наприкінці XIX 
століття.

Дуже пізнавальною для відвідувачів виявилася екскур-
сія експозицією, яку провела одна з кураторок проєкту Ві-
кторія Донован, викладачка і директорка Центру росій-
ських, радянських, центральних і східноєвропейських до-
сліджень при Сент-Ендрюському університеті (Шотландія). 
Вікторія отримала нагороду BBC/AHRC New Generation 
Thinker у 2016—2017 роках і нагороду британської акаде-
мії в 2019-му.

Сєверодончани і гості міста могли дізнатися про те, що 
в 1868 році валлійський промисловець Джон Юз спільно з 
командою із сотні шахтарів створив металургійний завод 
і почав залізничні роботи на вугільних та залізорудних те-
риторіях Катеринославської губернії. 

Протягом наступного десятиліття трудові мігранти побу-
дували вісім доменних печей, вугільних шахт, цегляних за-
водів і залізничних ліній. Британське населення заснува-
ло в околицях Донецька власні соціальні й культурні ін-
ституції — англіканську церкву, британську школу, лікар-
ню та пожежну службу, а також такі дорогі кожному бри-
танцеві заклади, як чайні кімнати, тенісні корти й аматор-
ські театри.

На виставці були представлені десятки особистих доку-
ментів, зокрема листи, мемуари та фотографії, які розкри-
вають надії і тривоги тих, хто переїхав до України в пошу-
ках кращого життя.

На жаль, експозиція у Сєверодонецьку працювала не-
довго, тож не кожен охочий встиг її відвідати. Але фахів-
ці вже запропонували організаторам створити проєкт, до 
якого можна було б включити разом з представленими ма-
теріалами, наприклад, відомості про бельгійців, які буду-
вали промислові об’єкти в Лисичанську.

Діти разом з батьками із задоволенням брали участь у веселих  змаганнях
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