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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
дата 20.12.2018
№ 1131
м. Київ
Про вихід зі складу співзасновників друкованих
засобів масової інформації
На виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у межах повноважень, визначених Положенням
про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня
2014 року № 495,
НАКАЗУЮ:
1. Вийти зі складу засновників (співзасновників) таких
друкованих засобів масової інформації:
– газети «Роден край» (свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 18475-7275ПР),
– газети «Конкордія» (свідоцтво про державну реєстрацію »друкованого засобу масової інформації серія
КВ № 19246-9046ПР),
– газети «Єврейські вісті» (свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 19423-9223ПР),
– газети «Арагац» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія
КВ № 18862-7662ПР),
– газети «Dziennik Kijowski» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 19034-7824ПР).
2. Головним редакторам: Колективного підприємства «Редакція газети «Роден край», додатка до газети
Верховної Ради України «Голос України» болгарською
мовою» (ЄДРПОУ 20994052), Колективного підприємства «Редакція газети румунської національної меншини
України «Конкордія» (ЄДРПОУ 21434406), Підприємства
«Редакція газети «Єврейські вісті» товариства єврейської культури України» (ЄДРПОУ 30675139), Підприємства
«Редакція газети «Арагац» Київського вірменського товариства» (ЄДРПОУ 30552481), Підприємства «Редакція
газети «Дзеннік Кійовскі» (ЄДРПОУ 21459978) протягом
місяця забезпечити:
– опублікування цього наказу;
– перереєстрацію засобів масової інформації відповідно до Закону України «Про реформування державних
і комунальних друкованих засобів масової інформації» з
урахуванням рішень їх трудових колективів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Р.В. Карандєєва.
Міністр Є. НИЩУК

УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про вихід із складу співзасновників друкованого
засобу масової інформації газети «Роден край»,
додатка до газети Верховної Ради України
«Голос України» болгарською мовою
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статті 20 Закону
України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», враховуючи звернення головного
редактора газети «Роден край», додатка до газети
Верховної Ради України «Голос України» болгарською мовою Костової Ф.І. від 05 грудня 2018 року №
137, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вийти із складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Роден край», додатка до газети Верховної Ради України «Голос України»
болгарською мовою.
2. Доручити голові Одеської обласної ради підписати угоду між співзасновниками друкованого засобу масової інформації газети «Роден край», додатка
до газети Верховної Ради України «Голос України»
болгарською мовою і його правонаступником, укладену відповідно до вимог цивільного законодавства України.
3. Надіслати це рішення Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерству юстиції
України та колективному підприємству «Редакція газети «Роден край», додатка до газети Верховної Ради
України «Голос України» болгарською мовою.
4. Колективному підприємству «Редакція газети
«Роден край», додатка до газети Верховної Ради України
«Голос України» болгарською мовою забезпечити публікацію цього рішення у відповідному друкованому
засобі масової інформації у місячний строк з дня його
прийняття.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на постійні комісії обласної ради з питань прав людини, свободи слова та інформації і з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.
Голова обласної ради А.І. УРБАНСЬКИЙ
21 грудня 2018 року
№ 899-УІІ

В УКРАИНЕ СОЗДАДУТ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СЛУЖБУ
ПО ВОПРОСАМ
ЭТНОПОЛИТИКИ
И СВОБОДЫ СОВЕСТИ
В Украине планируют создать еще один центральный
орган исполнительной власти
– Государственную службу по
вопросам этнической политики
и свободы совести. Она должна
появиться в ближайшее время.
Об этом сообщил министр культуры Евгений НИЩУК.
Известно, что эту службу сформируют путем создания в Украине
поместной православной церкви.
В связи с предоставлением То
моса в следующем году мы создадим еще один центральной
орган, который будет называться
Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести, – добавил Евгений Нищук.
Кроме того, глава Минкультуры
сказал, что эта служба будет заниматься вопросом национальных
меньшинств, а работу органа будет координировать Министерство
культуры. Более того, проект по
созданию службы на рассмотрение правительственному комитету передадут в ближайшее время.
Чтобы у нас пресекались любые
вещи какой-либо нетерпимости или
нетолерантности по отношению к
любому этносу. Мы – поликонфессиональная страна, мультикультурная страна с большим культурным
разнообразием. Необходимо учитывать все эти моменты, – подчеркнул министр.

бр. 50 – 29 декември 2018 година

Петр
ГЕНЧЕВСКИЙ,
кмет на с. Суворово,
Измаилско:
„Годината беше ползотворна и сполучлива за цялото ни село. Поради монтиране на слънчеви батерии на два големи участъка, се появиха нови работни
места. Бюджетът на селския съвет ни
позволи да подобрим социалната сфера на училището и детската градина. В
продължение на годината подпомагахме
на култура и спорта в селото. В плановете ни е построяването в училището на мини-футболно поле. Държим щат от треньори по борба
и футбол. Също така ремонтирахме пътищата на няколко улици в
селото. В детската градина ремонтирахме яселната група, оборудвана с нови мебли. Благодарение на помощта на районната власт и
депутата във Върховната Рада на Украйна Александр Урбанский и
председателя на Одеския областен съвет Анатолий Урбанский продължихме замяната на прозорци и врати в лекарската амбулатория
и училището. Надяваме се, че това плодотворно сътрудничество и
подкрепа ще продължи и занапред.
През изминаващата година в моето семейство се случи важното
събитие – роди ни се още едно внуче Семен – ангелче за баба и дядо.
Чрез страниците на в-к „Роден край“, който е много авторитетен
сред суворовци, искам да честитя на всички Новата 2019 година с
пожелания за всичко най-добро и най-хубаво.“

В навечерието на новогодишните
празници за успехите, приоритетите и бъдещите планове на Арцизката
районна централна болница сподели главният й лекар Зиновий ЧЕЛАК.
Радва ни факта, че оглавяваното от
него учреждение се развива, подобрява се материаланата база на болницата, успешно се реализират проектите, усъвършенстват се лекарските
навици на медперсонала.
Г-н Челак поздрави всички с настъпващите празници като каза: „Честитя на своите колеги, жителите на гр. Арциз и района, читателите на вестника
настъпващата Нова 2019 година! Пожелавам всеки ден да ви носи
само здраве и радост, усмивки и добрини. Нека всичко, което сте
запланирали, задължително се сбъдне. Нека следващата година да
е добра и сполучлива за всички нас като ни подари много щастливи
мигове. Хубави и щастливи празници!“

«ЧОВЕК НА ГОДИНАТА – 2018»
Във Всеукраинския център за българска култура в гр. Одеса премина ежегодното награждаване
„ЧОВЕК НА ГОДИНАТА“. Мероприятието е инициирано и организирано от организацията „Асоциация
на българите в Украйна“ с президент Антон Киссе,
народен депутат на Украйна.
През тази година организаторите определиха 11
победители, които са направили неоценим принос
в съхраняването на историческите ценности, развитието на родния език и култура, задоволяването на
културните, етнически, социално-икономически интереси на българите в Украйна, а също за развитието на дружеските и делови взаимоотношения между
Украйна и България.
Номинираните в конкурса „Човек на годината – 2018“
станаха:
В номинацията „СЕЛСКИ РЕАЛИИ“: Виктория
Райчева – кмет на с. Заря, Саратско, Виктор Деордиев
– кмет на с. Станковатое, Олшанско, Сава Чернев – директор на ФС „Кристал“ (с. Виноградовка, Тарутинско).
В номинацията „НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА И НЕЙНОТО

ВЪЗРАЖДАНЕ“: Георгий Стоянов – председател на
Килийското българско дружество „Късмет“, Леонид
Паскалов – член на Приморското районно дружество,
автор на книгата „Таврийские истории“, дългогодишен
кореспондент на в-к „Роден край“.
В номинацията „НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ“: Олга
Колот – преподавател по български език и литература в Черноморския национален университет „Петро
Могила“, директор на българското неделно училище
„Иван Вазов“, Ирина Данева – завеждаща на мемориалния музей „Христо Ботев“ в с. Задунаевка, Аризко,
Снежана Скорич – директор на Болградската гимназия „Г.С. Раковски“.
В номинацията „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУД
НИЧЕСТВО“: Михаил Стоев – почетен председател
на Измаилското българско дружество „Света София“,
Вил Бакиров, ректор на Харковския национален университет „Василий Каразин“ .
За развитието на украинско-българските двустранни
отношения бе награден екс-вице-премиер на България
Валери Симеонов.

