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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

  ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Спершу навчання, 

перекваліфікація 
людей, створення 

нових робочих 
місць, забезпечення 

аналогічною, як мінімум, 
зарплатою, і лише потім 

можна говорити 
про закриття 

тієї чи іншої 
неприбуткової 

шахти».

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЄГОР БОЖОК:

«Попри зусилля 
Кремля, пуповина між 
нами і ЄС та НАТО 
залишається міцною»

У кабінеті заступника міністра закордонних справ 
Єгора Божка багато військових фотографій. На 

них зафіксовано знакові для дипломата й ексголо-
ви Служби зовнішньої розвідки моменти роботи в зоні  
АТО/ООС, є також портрети друзів-військових. Але з 
цього «параду спогадів» на стіні вирізняються два екс-
понати: витяг з постанови уряду Росії про запрова-
дження персональних санкцій проти українців, у якому 
Єгор Божок значиться під номером 25. Захищає мир ра-
зом із НАТО Єгор БОЖОК і на нинішній посаді, оскіль-
ки у Міністерстві закордонних справ відповідає за без-
пекові питання і співпрацю з Альянсом.

— Єгоре Валерійовичу, 56-ту Мюнхенську безпе-
кову конференцію в Україні вже назвали «небезпе-
ковою» зокрема й через появу скандального плану  
«12 кроків до миру на Донбасі». Як МЗС оцінює під-
сумки цього міжнародного зібрання?

— Для мене щорічна Мюнхенська безпекова конфе-
ренція — це зріз і квінтесенція всіх безпекових і полі-
тичних процесів, які відбуваються у регіоні й світі за 
останній рік. Документ «12 кроків до миру на Донбасі», 
підготовлений групою представників неурядових кіл, 
— їхня приватна думка, яка не відповідає офі-
ційній позиції ні Києва, ні наших міжнародних 
партнерів.

22000
домогосподарств встановили сонячні 

панелі та використовують чисту 
електроенергію для власних потреб   

ТРИВОЖНА СИТУАЦІЯ. Буковина почала боротися  
із захворюванням, в інших регіонах ставлять йому заслін. 
У номері інтерв’ю з президентом Всеукраїнської асоціації 
інфекціоністів та інформація від наших власкорів

Коронавірус на порозі

Президент про те, що закрити шахту не означає закрити 
кризове питання вугільної галузі 
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КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Державна казначейська 
служба публічно 
відзвітувала  
про виконання 
держбюджету-2019

ПІДСУМКИ

Прапорщик Сергій Кокурін та 
майор Станіслав Карачевський, які 
протистояли «зеленим чоловічкам» 
в Криму, до останнього подиху 
залишилися вірними присязі Україні
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Країна отримала новий Кабінет Міністрів

ВІДСТАВКА Й ПРИЗНА-
ЧЕННЯ. Постанова про звіль-
нення Олексія Гончарука з по-
сади Прем’єр-міністра набра-
ла 353 голоси «за» народних 
депутатів під час позачерго-
вого засідання Верховної Ра-
ди. Згідно з чинним законо-
давством, із цього випливає 
відставка всього складу уря-
ду. Натомість парламента-
рії підтримали запропоновану 
главою держави кандидату-
ру Дениса Шмигаля на поса-
ду Прем’єра. За нього віддали 
291 голос.

Перед голосуванням висту-
пив Президент Володимир Зе-
ленський, який окреслив тези 
неефективності роботи колиш-
нього Кабміну. «Ми повинні ка-
зати правду, — резюмував Пре-
зидент, додавши: — Курс Украї-
ни — не помилка, а помилки на 
шляху трапляються».  

Пакетне голосування за 
склад уряду, запропоновано-
го Денисом Шмигалем, підтри-
мали 277 депутатів із 381 заре-
єстрованого в залі. Новими уря-
довцями стали: віцепрем’єр-
міністр — міністр з питань ре-

інтеграції тимчасово окупова-
них територій Олексій Резніков, 
віцепрем’єр-міністр з питань єв-
ропейської та євроатлантич-
ної інтеграції Вадим Пристай-
ко, віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр цифрової трансформації 
Михайло Федоров, міністр роз-
витку громад і територій Олек-
сій Чернишов, міністр охорони 
здоров’я Ілля Ємець, міністр фі-
нансів Ігор Уманський, міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, 
міністр соціальної політики Ма-
рина Лазебна, міністр у спра-
вах ветеранів Сергій Бессараб, 

міністр юстиції Денис Малюсь-
ка, міністр інфраструктури Вла-
дислав Криклій, міністр молоді і 
спорту Вадим Гутцайт, Міністр 
Кабінету Міністрів Олег Немчі-
нов. Кандидатури міністра за-
кордонних справ Дмитра Куле-
би й міністра оборони Андрія 
Тарана вніс Президент. 

У нинішньому уряді залиша-
ються чотири вакансії, зокрема 
економічного та освітнього на-
прямів. Та Прем’єр хоче розши-
рити ще два напрями діяльності 
уряду. Кандидатури буде пода-
но найближчим часом.
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Приватний нотаріус Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської облас-
ті Нижник А. М. у відповідності до ст. 63 Закону України «Про нотаріат» повідомляє про відкриття 
спадщини після смерті Михайловської Ірини Олександрівни, 16 травня 1945 року народження, яка 
померла 25 листопада 2019 року і на день смерті проживала в місті Павлограді Дніпропетровської 
області, вулиця Ст. Фронту, будинок № 10, квартира № 83.

Спадкоємцям Михайловської Ірини Олександрівни необхідно з’явитись до приватного нотаріу-
су Павлоградського міського нотаріального округу  Нижник А. М. за адресою: 51400, м. Павлоград 
Дніпропетровської області, проспект Шахтобудівників, 4, в термін до 25 травня 2020 року.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Ширяєва Оле-

на Володимирівна повідомляє про відкриття спадщини на майно померлої 16 верес-

ня 2019 року Суслової Людмили Костянтинівни. Спадкоємні, які бажають прийняти 

спадщину, можуть у строк до 16 березня 2020 року звернутись до нотаріуса із заявою 

про прийняття спадщини. Робоче місце нотаріуса зареєстровано за адресою: 10014,  

м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, кв. № 89. Тел. 0982011608.

Розшукуються спадкоємці 

Кравченка Олександра Петровича, 

померлого 08.12.2019 р. Звертатися 

до нотаріуса Товстолужської О. В. 

за адресою: м. Харків, 

пр-т Л. Ландау, 12.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження № 242/3056/15-к (1-кп/227/61/2019) за обви-
нуваченням Дузенка Олександра Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 
12 березня 1981 року народження, останнє відо-
ме місце мешкання якого: вул. Генерала Антонова, 
5/104, м. Донецьк Донецької області., викликається 
на 09:30 годину 13 березня 2020 року до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 10, для учас-
ті у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді Левченко A. M., Здоровиця О. В.

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: GL4N011450-011488 (5 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:

25.03.2020

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/46648-asset-
sell-id-269214

ТОВ «МВ ВУД ТРеЙД», код ЄДРПОУ 42029425, 81500, 
Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, буд. 659А/Г, 
повідомляє про те, що на вимогу Директора ТОВ «МВ 
ВУД ТРЕЙД» Безпалої С.М. 10 березня 2020 року о 10-
00 за адресою: 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, 
м. Городок, вул. Львівська, буд. 659А/Г відбудуться поза-
чергові Загальні збори учасників ТОВ «МВ ВУД ТРЕЙД». 

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд заяви Безпалої С. М. про звільнення з по-

сади Директора за власним бажанням. Учасники/засно-
вники ТОВ «МВ ВУД ТРЕЙД» та їх повноважні представ-
ники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 
із порядком денним Загальних зборів та подати пропо-
зиції щодо порядку денного за адресою: 81500, Львів-
ська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Львівська, 
б. 659А/Г, починаючи з 17.02.2020 року з понеділка по 
п’ятницю в час з 9-00 до 18-00.

Повістка про виклик обвинуваченого
Сторожинецький районний суд Чернівецької області, що 

знаходиться за адресою: м.  Cторожинець, вул. Гвардійська, 
9А, (ел. адреса: іnbox.@st.cv.court.gov.ua) викликас Василь-
кову Галину Вікторівну, останнє відоме місце проживання:  
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, як обвинувачену у вчи-
нені кримінальних правопорушень за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 200 КК України в кримінальному проваджені, внесеному 
в ЄРДР за №12014260110000622, до суду об 11-00 годині 13 
березня 2020 року  та об 11-00 год. 25 березня 2020 року на 
судовий розгляд кримінального провадження в спеціально-
му судовому провадженні.

наслідки неявки в судове засідання
У випадку неприбуття розгляд кримінального проваджен-

ня здійснюватиметься у спеціальному судовому проваджен-
ні  згідно зі ст. 323 КПК України у Вашій відсутності.

Суддя Дедик Н. П.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 2020 р. № 133 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
Кабінет Міністрів України ПОсТАнОВляє:
Внести до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2584; 2013 р., № 9, ст. 336;  
2016 р., № 91, ст. 2973; 2017 р., № 100, ст. 3069), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 2020 р. № 133

ЗМІнИ, 
що вносяться до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
1. Доповнити Положення пунктами 21 і 22 такого змісту:
«21. Основними засадами роботи Комісії є законність, об’єктивність, колегі-

альність прийняття рішень та їх обов’язковість.
22. Формою роботи Комісії є засідання.».
2. У пункті 4:
1) в абзаці другому слова «головних територіальних управлінь юстиції 

Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастопо-
лі (далі — головні управління юстиції)» замінити словами «територіальних ор-
ганів Мін’юсту»;

2) в абзаці четвертому слова «головних управлінь юстиції або» замінити сло-
вами «територіальних органів Мін’юсту,».

3. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. До складу Комісії входить сім осіб, делегованих Мін’юстом з числа нота-

ріусів та/або представників Мін’юсту, та сім нотаріусів, делегованих Нотаріаль-
ною палатою України.

Члени Комісії під час виконання своїх повноважень є рівноправними.
Нотаріус може входити до складу Комісії за умови, що:
він має стаж роботи нотаріусом не менш як 12 років;
щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний нота-

ріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв’язку з допу-
щеними порушеннями законодавства;

щодо нього не застосовувалося анулювання доступу до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Строк повноважень членів Комісії становить три роки.
Член Комісії може бути достроково відкликаний за рішенням органу, який 

його делегував до складу Комісії.
6. Голова Комісії визначається Мін’юстом. Заступник голови Комісії обира-

ється з числа членів Комісії на засіданні шляхом відкритого голосування.».
4. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
«8. Секретар Комісії призначається з числа представників Мін’юсту.
Секретар Комісії виконує доручення голови Комісії, пов’язані із забезпечен-

ням підготовки та організацією проведення засідань Комісії, ведення протоко-
лів, а також здійснює інші повноваження, визначені регламентом Комісії.

Секретар Комісії несе відповідальність за організацію діловодства Комісії, 
формування, облік та зберігання справ.

9. На час роботи Комісії члени Комісії звільняються від виконання службо-
вих обов’язків (обов’язків державного нотаріуса) із збереженням середнього 
заробітку.

Підставою для звільнення від виконання службових обов’язків (обов’язків 
державного нотаріуса) є повідомлення про проведення засідання Комісії та 
участь у засіданні Комісії.

Участь приватного нотаріуса у засіданні Комісії є поважною причиною від-
сутності його на робочому місці.».

5. Пункт 10 після слова «проведення» доповнити словами «та порядок ден-
ний».

6. Пункт 11 після слова «про» доповнити словом «місце,».
7. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності — за-

ступник голови Комісії.».
8. Пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:
«15. Комісія має право в межах своїх повноважень одержувати від терито-

ріальних органів Мін’юсту, а також інших державних органів та органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
та їх посадових осіб інформацію, необхідну для реалізації визначених цим По-
ложенням повноважень.

16. Член Комісії має право:
знайомитися з матеріалами та документами, поданими на розгляд Комісії;
брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;
надавати додаткові матеріали з питань, що розглядаються, наводити свої 

мотиви та висловлювати власну думку;
вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії;
брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
висловлювати окрему думку, оформлену у письмовому вигляді.».
9. Пункт 17 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечувати належну та своєчасну підготовку матеріалів з питань, що 

розглядаються Комісією;».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
10. Абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
«19. Відвід члену Комісії з підстав, передбачених пунктом 20 цього Положен-

ня, може заявити і особа, щодо якої розглядається питання.».
11. Абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

«21. Розгляд питання на засіданні Комісії починається із заслуховування до-
повіді члена Комісії, який попередньо вивчав подання Мін’юсту, відповідного 
територіального органу Мін’юсту або Нотаріальної палати України та досліджу-
вав долучені до нього документи та матеріали, після чого заслуховуються при-
сутні на засіданні Комісії особи, а також проводиться вивчення та аналіз мате-
ріалів справи іншими членами Комісії.».

12. У підпункті 3 пункту 22 слово «провадила» замінити словом «здійсню-
вала».

13. У пункті 23 слово «Комісією» замінити словами «на засіданні Комісії».
14. Пункт 24 після слова «Мін’юст» доповнити словами «, крім відшкоду-

вання витрат, пов’язаних з відрядженням та проживанням приватних нотаріу-
сів, які є членами Комісії».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 лютого 2020 р. № 137 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов  
надання освітньої субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам
Кабінет Міністрів України ПОсТАнОВляє:
1. Внести до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бю-

джету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 7, ст. 155, № 59, ст. 1938, № 70, ст. 2310; 2016 р., № 6, ст. 314; 2017 р.,  
№ 20, ст. 557, № 69, ст. 2076; 2018 р., № 12, ст. 416; 2019 р., № 10, ст. 549, № 23, 
ст. 821), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 
1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 лютого 2020 р. № 137

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам
1. У пункті 3:
1) підпункти 1—6 викласти в такій редакції:
«1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, 

груп);
2) спеціальні школи, санаторні школи;
3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (лі-

цеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтер-
нати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утри-
манням учнів;

4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні 
центри;

5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та кому-
нальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загаль-
ної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які 
викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загаль-
ної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  
23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400);

6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної власності, фінан-
сове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів, та 
заклади фахової передвищої освіти і коледжі комунальної власності в части-
ні забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме 
на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з 
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400).»;

2) підпункти 7 і 8 виключити;
3) в абзаці тринадцятому слова «(за погодженням з МОН)» виключити;
4) доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
«здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;».
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять третій вважати відповідно 

абзацами шістнадцятим — двадцять четвертим.
2. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок 

субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.».
3. В абзаці третьому пункту 12 слово «щомісячний» виключити.
4. Пункт 13 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 2020 р. № 183 
Київ

Про внесення змін до опису і зразка 
спеціального бланка нотаріального 

документа 
Кабінет Міністрів України ПОсТАнОВляє:
Внести зміни до опису і зразка спеціального бланка нотаріального докумен-

та, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.  

№ 812 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2074; 2017 р., № 74,  
ст. 2268), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2009 р. № 812 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 лютого 2020 р. № 183)

ОПИс І ЗРАЗОк 
спеціального бланка нотаріального документа

1. Спеціальний бланк нотаріального документа (далі — бланк) форматом 
210 х 297 міліметрів виготовлений на папері із 100-відсотковим вмістом де-
ревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 грамів на квадратний 
метр із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захис-
том.

Водяний знак має вигляд решітки, що складається з двотонових елемен-
тів — трьох рівних відрізків завдовжки 12 міліметрів, які перетинаються в од-
ній точці під кутом 1200.

2. Рамка на лицьовому боці бланка виконана офсетним друком із застосу-
ванням гільйошних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано на-
пис «Україна» українською та англійською мовами у вигляді мікротексту, а в 
рамці на зворотному боці — те саме у негативному зображенні.

3. У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово «Україна» 
українською і англійською мовами, яке розміщено по обидва боки стилізовано-
го зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фар-
бою блакитного і жовтого кольору.

4. У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негатив-
ному зображенні «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» та у позитивному зобра-
женні «Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення».

5. У верхніх внутрішніх кутах рамки на лицьовому боці виконані орнамен-
тальні елементи, які включають приховані зображення, що візуалізуються за 
допомогою дифракційного фільтра.

6. Посередині бланка з лицьового боку невидимою в денному світлі люмі-
несцентною фарбою, що набуває свічення в ультрафіолетовому випроміню-
ванні надруковано напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» в обрамленні різ-
нокольорового гільйошного візерунка, надрукованого люмінесцентними фар-
бами, які набувають свічення в ультрафіолетовому випромінюванні.

7. У нижньому правому куті на лицьовому боці бланка міститься 
QR-код розміром 13,2 х 13,2 міліметра, під яким міститься серія, яка складаєть-
ся з трьох літер, і номер із шести цифр заввишки 2,9 міліметра.

8. На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента 
малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано термофарбою сі-
ро-блакитного кольору.

9. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами 
виконано написи у два рядки. Перший рядок містить напис «МІНІСТЕРСТВО 
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», другий — «СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУ-
МЕНТА». Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання.

10. У нижній частині на зворотному боці бланка розташована смужка, у якій 
надруковано приховане слово «Дійсний», повторене 3 рази, яке з’явиться піс-
ля копіювання бланка. 

11. У нижній частині бланка між смужкою з прихованими зображеннями та 
рамкою надруковано смугу розміром 5 х 180 міліметрів, виконану невидимою в 
денному світлі люмінесцентною фарбою, що в ультрафіолетовому випроміню-
ванні змінює колір під час зволоження.

12. Лицьовий бік бланка виконано фарбою жовтого і блакитного кольору, 
зворотний — сіро-блакитного кольору.

13. Фонові зображення з обох боків бланка, в тому числі фонові сітки у ви-
гляді хвилястих ліній змінної геометрії, виконуються офсетним друком шість-
ма фарбами як з лицьового, так і зворотного боку з використанням технології 
райдужного друку з лицьового боку.

14. Спеціальний бланк нотаріального документа з обох боків має захисні 
елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в уста-
новленому порядку схеми захисту.

15. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (за-
міні) інформації на лицьовому боці бланка у нижньому правому куті на QR-код, 
серію та номер нанесено способом гарячого пресування оптично-електронний 
елемент розміром 32 х 25 міліметрів з радіусом закруглення кутів 2 міліметри. 
Елемент містить написи «УКРАЇНА», «UKRAINE», символічне зображення мало-
го Державного Герба України (тризуба) та стилізоване зображення пам’ятника 
князю Ярославу Мудрому в художньому оформленні.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 150-р 
Київ

Про призначення Россошанської О. В.  
Головою Державного агентства України  

з питань мистецької освіти
Призначити Россошанську Ольгу Валентинівну Головою Державного агент-

ства України з питань мистецької освіти з дати початку фактичного виконання 
нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до 
законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету
Генеральної прокуратури України 

за 2019 рік
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: 
забезпечення ефективного здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, у тому числі Спеціалізованою антико-

рупційною прокуратурою та Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів
Завдання: 
1) підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розсліду-

ванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними 
та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші 
повноваження; 

2) підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких 
здійснюються НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних криміналь-
них провадженнях, здійснення в межах компетенції представництва інтересів держави в суді у відповідних справах;

3) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників;
4) формування ефективного кадрового складу прокурорів, підвищення його якості.

(тис. грн)

КПКВК/КЕКВ КФКВ

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
план на 

2019 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін

касове  
виконання 
за 2019 рік

план на 
2019 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін

касове  
виконання 
за 2019 рік

план на 
2019 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін

касове  
виконання 
за 2019 рік

Видатки всього за головним 
розпорядником коштів дер-

жавного бюджету, в т.ч.
7 261 747,3 7 128 506,0 234 546,7 232 515,5 7 496 294,0 7 361 021,5

2110 5 373 328,5 5 363 328,0 5 350,0 5 344,3 5 378 678,5 5 368 672,3
2120 1 116 243,5 1 096 573,6 1 187,4 1 187,4 1 117 430,9 1 097 761,0
2210 137 919,8 126 986,5 1 931,4 1 878,3 139 851,2 128 864,8
2220 619,0 589,1 0,0 0,0 619,0 589,1
2240 225 501,1 210 197,9 3 604,7 3 221,2 229 105,8 213 419,1
2250 39 315,1 35 789,9 0,0 0,0 39 315,1 35 789,9
2270 139 246,4 126 901,9 1 943,2 1 662,3 141 189,6 128 564,2
2282 138,2 107,8 1,2 1,2 139,4 109,0
2630 117,8 117,5 0,0 0,0 117,8 117,5
2720 8 185,3 8 185,3 0,0 0,0 8 185,3 8 185,3
2730 2 902,5 2 902,5 0,0 0,0 2 902,5 2 902,5
2800 141 677,8 86 389,6 699,2 490,0 142 377,0 86 879,6
3110 55 486,2 52 304,6 9 146,8 8 548,0 64 633,0 60 852,6
3122 0,0 0,0 2 600,3 2 600,3 2 600,3 2 600,3
3132 20 124,2 17 189,9 3 046,7 3 046,7 23 170,9 20 236,6
3142 941,9 941,9 500,0 0,0 1 441,9 941,9
3160 0,0 0,0 204 535,8 204 535,8 204 535,8 204 535,8

у тому числі за бюджетними програмами:
901010 «Здійснення 
прокурорсько-слід-

чої діяльності, підго-
товка та підвищення 
кваліфікації кадрів 

прокуратури»

0360 7 150 264,3 7 037 260,2 232 602,4 230 571,2 7 379 820,0 7 267 683,4

2110 5 287 209,70 5 287 209,20 5 350,00 5 344,30 5 292 559,70 5 292 553,50
2120 1 102 389,10 1 088 034,80 1 187,40 1 187,40 1 103 576,50 1 089 222,20
2210 135 604,10 125 813,90 1 930,40 1 877,30 137 534,50 127 691,20
2220 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00
2240 220 205,60 206 611,30 3 604,70 3 221,20 223 810,30 209 832,50
2250 38 362,90 35 367,90 0,00 0,00 38 362,90 35 367,90
2270 137 825,80 125 862,00 1 943,20 1 662,30 139 769,00 127 524,30
2282 138,20 107,80 1,20 1,20 139,40 109,00
2630 117,80 117,50 0,00 0,00 117,80 117,50
2720 8 185,30 8 185,30 0,00 0,00 8 185,30 8 185,30
2730 2 902,50 2 902,50 0,00 0,00 2 902,50 2 902,50
2800 141 270,90 86 360,80 699,20 490,00 141 970,10 86 850,80
3110 54 441,90 51 975,40 7 818,80 7 220,00 62 260,70 59 195,40
3122 0,00 0,00 2 600,30 2 600,30 2 600,30 2 600,30
3132 20 088,60 17 189,90 3 046,70 3 046,70 20 088,60 20 088,60
3142 941,90 941,90 500,00 0,00 1 441,90 941,90
3160 0,00 0,00 203 920,50 203 920,50 203 920,50 203 920,50

0901030 «Забезпе-
чення функцій Спеці-
алізованою антико-
рупційною прокура-

турою»

0360 99 542,5 79 305,7 0,0 0,0 99 542,5 79 305,7

2110 75 821,3 65 821,3 0,0 0,0 75 821,3 65 821,3
2120 12 431,1 7 115,6 0,0 0,0 12 431,1 7 115,6
2210 2 260,6 1 117,6 0,0 0,0 2 260,6 1 117,6
2220 39,0 9,1 0,0 0,0 39,0 9,1
2240 5 251,8 3 543,0 0,0 0,0 5 251,8 3 543,0
2250 949,3 419,1 0,0 0,0 949,3 419,1
2270 1 384,2 1 003,5 0,0 0,0 1 384,2 1 003,5
2800 400,0 21,9 0,0 0,0 400,0 21,9
3110 969,6 254,6 0,0 0,0 969,6 254,6
3132 35,6 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0

0901040 «Забез-
печення діяльності 

Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії 

прокурорів»

0360 11 940,5 11 940,1 1 944,3 1 944,3 13 884,8 13 884,4

2110 10 297,5 10 297,5 0,0 0,0 10 297,5 10 297,5
2120 1 423,3 1 423,2 0,0 0,0 1 423,3 1 423,2
2210 55,1 55,0 1,0 1,0 56,1 56,0
2240 43,7 43,6 0,0 0,0 43,7 43,6
2250 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9
2270 36,4 36,4 0,0 0,0 36,4 36,4
2800 6,9 6,9 0,0 0,0 6,9 6,9
3110 74,7 74,6 1 328,0 1 328,0 1 402,7 1 402,6
3160 0,0 0,0 615,3 615,3 615,3 615,3

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Харченко Ірину Олександрівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 березня 2020 року о 15:00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бурштейна Сергія Абрамовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засі-
дання яке відбудеться 11 березня 2020 року о 12:00 
годині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Романову Любов Владиславівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 березня 2020 року о 14:00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 березня 2020 року о 16:00 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет. 

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача га 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО Володими-
ра Федосовича (к/п № 22018011000000011) у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що під-
готовче судове засідання та розгляд клопотання про 
здійснення спеціального судового провадження від-
будеться 11 березня 2020 року о 12 годині 40 хви-
лин в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа,  
27-а. У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Суддя С. І. Дячук 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Сумуліді Миколу Георгійови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017010000000193 відносно Су-
муліді Миколи Георгійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 10.03.2020 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Петюшеву Нану Миколаївну як обвинувачену на 15 
год. 30 хв. 11 березня 2020 року у справі за обви-
нуваченням Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111  
КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,  
каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

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

провадження 
Обвинувачений Петренко Михайло Анатолійович, 

27.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Пушкінська, 74, кв. 12, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України, викликається в судове засідання, що відбудеть-
ся 16 березня 2020 року о 16.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою : 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Харківський апеляційний суд викликає Гриву Ро-
мана Сергійовича, 01.08.1982 року народження, на 
12-00 годину 09 квітня 2020 року для участі в роз-
гляді клопотання захисника Кузьменко О. С. про 
поновлення строку на апеляційне оскарження ви-
року Дзержинського районного суду м. Харкова  
від 14 лютого 2019 року відносно Гриви Романа Сер-
гійовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Хар-
ківського апеляційного суду (м. Харків, майдан Ге-
роїв Небесної Сотні, 36, 2 поверх, зала судових за-
сідань № 20).

 Суддя І. Б. Савченко

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

провадження 
Обвинувачений Братов Олександр Іванович, 14.05.1976 

р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Білго-
род- Дністровський, вул. І. Франка, 39, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 17 березня 2020 року о 15.00 годині в 
залі судових засідань № 222 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Харківський апеляційний суд викликає Губіна Вла-
дислава Валерійовича, 12.08.1974 року народжен-
ня, на 15-00 годину 04 червня 2020 року для учас-
ті в розгляді апеляційних скарг прокурора та захис-
ника Кундіуса І. В. на вирок Орджонікідзевського ра-
йонного суду м. Харкова від 13 квітня 2018 року від-
носно Губіна Владислава Валерійовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Хар-
ківського апеляційного суду (м. Харків, майдан Ге-
роїв Небесної Сотні, 36, 2 поверх, зала судових за-
сідань № 20).

Суддя І. Б. Савченко

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

провадження 
Обвинувачений Бойченко Володимир Сергійович, 

29.01.1986 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Довженка, 9-Б, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України, викликається в судове засідання, що відбудеться 
13 березня 2020 року о 10.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знахо-

диться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вади-
ма Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської області ухвалено здійснення спеціаль-
ного судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторо-
вича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Про-
мениста, буд. 15, у судове засідання, яке відбудеться 13.03.2020 року об 11-00 год в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове 
засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +9 +14 Черкаська +2 +7 +9 +14

Житомирська +1 +6 +7 +12 Кіровоградська +2 +7 +9 +14
Чернігівська +2 +7 +9 +14 Полтавська +2 +7 +9 +14
Сумська +2 +7 +9 +14 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +2 -3 +5 +10 Одеська +2 +7 +11 +16
Рівненська +2 -3 +5 +10 Миколаївська +2 +7 +9 +14
Львівська +2 -3 +5 +10 Херсонська +2 +7 +9 +14
Івано-Франківська +2 -3 +5 +10 Запорізька +2 +7 +10 +15
Волинська +2 -3 +5 +10 Харківська +2 +7 +11 +16
Хмельницька +2 -3 +7 +12 Донецька +2 +7 +11 +16
Чернівецька +2 -3 +5 +10 Луганська +2 +7 +9 +14
Тернопільська +2 -3 +5 +10 Крим +2 +7 +10 +15
Вінницька +2 +7 +9 +14 Київ +5 +7  +11 +13

Укргiдрометцентр

П’ять мандаринів за вірш у кабінеті директора
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ. Якщо 
учень відгадає загадку в ка-
бінеті директора, отримає на-
городу — чупа-чупс. Щоб за-
робити п’ять мандаринів, тре-
ба продекламувати понад 40 
рядків вірша. За стійку на го-
лові школяр заробить три ман-
дарини. Бубликом можна по-
смакувати, якщо усміхнутися. 
Попити чаю з бубликами теж 

можна, але доведеться розпо-
вісти про прочитану книжку. 

А тепер, читачі, відгадайте 
загадку: що це за цінник і як 
учні можуть поласувати ман-
даринами, солодощами чи бу-
бликами? Одразу скажу: отри-
мати такий стимул можна лише 
за знання.

Прейскурант заохочень у ка-
бінеті директора в соцмережі 
розмістив очільник Тернопіль-
ської школи-ліцею імені Назарія 
Яремчука Олександр Остапчук. 

«З бюджетом і стратегічними 
напрямами визначилися. Чекає-
мо на ефект», — коротко висло-
вився директор. Цей своєрідний 
покажчик стимулювання набрав 
за короткий час понад 1000 по-
ширень і багато відгуків. 

Це не перша креативна про-
позиція від директора для уріз-
номанітнення навчання та шкіль-
ного життя. 31 серпня збирають-
ся не на подвір’ї загальноосвіт-
нього закладу, а в лісовому уро-
чищі. Крім розкладання багаття, 

організовують різні ігри. Змінили 
й формат святкування останньо-
го дзвоника. Випускники проща-
ються зі шкільним життям на на-
бережній Тернопільського ставу, 
а потім на теплоході.

Нещодавно в коридорі шко-
ли-ліцею з’явилося чарівне 
дзеркало. З нього висолопив 
язик  Альберт Ейнштейн, а вни-
зу підпис: «Підморгни й пока-
жи язик Ейнштейну — день бу-
де успішним». Підморгнемо всі 
дружно й ми!

На виставці 
вишитих 
картин 
чути мелодії 
кольору

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОЧЕЙ ЗАЧАРУВАННЯ. В інфор-
маційно-виставковому центрі «Бу-
зок» у Харківському національному 
театрі опери та балету імені М. Ли-
сенка відбувається неординарний за-
хід. Тут відкрили виставку вишитих 
картин «Мелодія кольору», де зібра-
но шедеври рукодільного мистецтва 
найкращих дизайнів у різних техні-
ках. Тут і вишивка бісером, і картини 
зі стрічок, і класичні полотна, вишиті 
нитками.

Як стверджують організатори захо-
ду, вишивання картин знов у тренді. І 
це стало захопленням багатьох май-
стринь і навіть дітей, які завдяки виши-
ванню вдосконалюють дрібну мотори-
ку. 

«Неймовірна різноманітність технік 
— вишивка хрестиком, бісером, стріч-
ками, лонгстіч, декоративні шви — 
дасть змогу кожному знайти для себе 
щось нове і цікаве», — розповідають 
організатори.

Нинішня виставка, за їхніми слова-
ми, — не лише демонстрація унікаль-
них технік і майстерності авторів, а й 
зразок для наслідування початківцям у 
цьому виді мистецтва. А ще це незви-
чайний подарунок до весняного свята 
українського жіноцтва. Тому й час для 
виставки обрали саме напередодні 8 
березня.

На Сумщину повернули відреставровану ікону 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Урочище Об-
раз у Краснопільському райо-
ні на Сумщині добре відоме не 
лише розкішною природою, а й 
святим джерелом, до якого при-
їжджають численні гості. Часто 
трапляється, що привозять іко-

ни, які допомагають прочанам у 
святому зціленні. 

Торік одну з них побачило 
подружжя Анни та Олексія Сі-
воложських із Сум. Професій-
ні реставратори за фахом, во-
ни відразу встановили, що ікона 
особливо цінна, хоч і в дуже за-
недбаному стані. За погоджен-
ням з місцевими священника-

ми вони взяли її на реставрацію 
і не помилилися. Як з’ясувалося, 
це Іверська ікона Божої Матері, 
написана на спеціальному золо-
ті. Як розповідає подружжя, до-
велося добряче попрацювати 
впродовж восьми місяців, однак 
є результат.

Цими днями ікону вклали у 
новий кіот, освятили в Олексан-

дро-Невському храмі села Гре-
бениківка, а потім привезли в 
урочище, де звершили подяч-
ний водосвятний молебень. Усі, 
хто відтепер відвідує Образ зі 
святим джерелом, може повто-
рити слова з акафісту Іверській 
іконі: «Радуйся, одягнена в сон-
це, що сяєш благодаттю і сла-
вою всьому всесвіту!»

У Полтаві всі діти можуть грати у футбол
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ. 
Футбольний клуб «Шахтар» 
узяв під опіку 120 дітей з осо-
бливими потребами, які лю-

блять футбол, і власним ко-
штом організовує для них ін-
клюзивні тренування  й відпо-
відні теоретичні навчання. По 
дві такі групи, в яких займаєть-
ся по 15 дітей, уже діють у Києві, 
Харкові й Львові, а з березня — 

і в Полтаві на базі міської школи 
№5. Відкрили інклюзивні трену-
вання в день матчу «Ворскла»  
— «Шахтар» перший асистент 
головного тренера «гірників» 
Віктор Северино, тренер воро-
тарів Антоніу Феррейра й захис-

ник Вітао. Вони відвідали пер-
ше тренування дітей у спортзалі 
цього навчального закладу, по-
грали з ними у футбол, роздали 
автографи й подарунки. А потім 
ще й сфотографувалися з ними 
на пам’ять. 
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Українське ТБ 
дістанеться 
непідконтрольних 
територій Луганщини

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ІНФОРМПОЛІТИКА. Фахівці комунального підприємства «Ін-
новаційно-інформаційний центр» провели тестування нового по-
тужного телепередавача, встановленого на бахмутській телеве-
жі, і моніторинг прийому сигналу українських мовців у Станично-
Луганському районі. 

«Новий передавач, який транслюватиме телеканали UA:ТВ-1 
та UA:ТВ-2 на непідконтрольну територію, готовий до експлуа-
тації. Сигнал українських телерадіомовців уздовж лінії розмежу-
вання сталий», —  поінформував очільник підприємства Дмитро 
Сурженко. За його словами, для якісного прийому сигналу жите-
лі Станиці Луганської мають переорієнтувати приймальні антени у 
бік бахмутської телевежі. Сталий прийом восьми каналів, які тран-
слюють, підтверджено усіма контрольними замірами, є можли-
вість забезпечення належної якості сигналу телеканалів UA:ТВ-1 
та UA:ТВ-2, які запрацюють у березні.

Активісту зі Станично-Луганського району, який протягом двох 
років регулярно інформує державні установи про ситуацію в 
ефірі, Дмитро Сурженко передав нову логоперіодичну антену, 
що приймає сигнал у дециметровому діапазоні
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