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КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 17 жовтня 2019 року
USD 2483.5244 EUR 2738.0857 RUB 3.8597 / AU 368194.91 AG 4388.39 PT 221282.02 PD 432381.60

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Ми розглянули 209 

законопроєктів, ухвалили  
в цілому 56 законів. Думаю, 

з такою швидкістю навряд 
чи зможе сперечатися  

будь-яка з Верховних 
Рад, що були раніше».

Довіра населення 
дедалі зростає

«ДОПОМОГА СХІД». «Спільними зусиллями шляхом упрова-
дження гуманітарних ініціатив на території Донецької та Луган-
ської областей нам вдалося за досить короткий час значно під-
вищити рівень довіри місцевих жителів до військових як дер-
жавної інституції. Це важливий чинник в умовах гібридної ві-
йни, яку ведуть проти України», — заявив заступник начальни-
ка Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейте-
нант Сергій Наєв. 

Від травня 2018 року в межах стратегічної гуманітарної ініці-
ативи «Допомога Схід» до 28 медичних та геріатричних закла-
дів, лікарень, амбулаторій, будинків інвалідів Донецької та Лу-
ганської областей передано медичне обладнання, меблі, орте-
зи, гігієнічні засоби, одяг для лікарів, інвалідні візки та інші не-
обхідні лікарям та хворим речі на суму до 13 мільйонів гривень, 
повідомляє УНІАН.

Днями за цією гуманітарною ініціативою до чотирьох вій-
ськових мобільних госпіталів у містах Маріуполь, Часів Яр, По-
кровськ, Сєверодонецьк передано гуманітарну допомогу ме-
дичного призначення на загальну суму 835 тисяч гривень.

1,5 млн євро
для придбання медичного обладнання 
надасть оборонному відомству України 

Міністерство оборони Німеччини
РЕАБІЛІТАЦІЯ. Сформовано збірну України на міжнародні  
«Ігри нескорених-2020», що у травні відбудуться в Гаазі

Вони мотиватори  
для військових  
і цивільних

Голова Верховної Ради про турборежим роботи 
новообраних народних депутатів 
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Фахівці Пенсійного фонду 
України консультують на 
сторінках «Урядового кур’єра» 
з найактуальніших питань 
пенсійного забезпечення

Тернопільський скульптор Роман 
Вільгушинський створює копії 
шедеврів основоположника 
експресивної барокової пластики 
Іоана Георгія Пінзеля

ТВОРЧІСТЬ 
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Всесвітній день — всесвітні проблеми
ГЛОБАЛЬНЕ І ЛОКАЛЬНЕ. Мінекономіки та ФАО поділилися планами щодо майбутньої ролі 
України як житниці світу

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Щороку 16 жовтня світова 
спільнота відзначає Все

світній день продовольства, за
початкований 1979 року на кон
ференції Продовольчої і сіль

ськогосподарської організації 
ООН (ФАО). Цього дня згадує
мо про парадоксальну ситуацію, 
що склалася із продовольством 
у світі. За даними ООН, кож
на дев’ята людина голодує, кож
на сьома дитина народжується 
з низькою масою тіла і водночас 

кожен восьмий дорослий страж
дає на ожиріння.

Про що це свідчить? Насам
перед про те, що продовольство 
у світі розподілено вкрай нерів
номірно, до того ж не все продо
вольство здорове. Тож не див
но, що Україна як один із про

відних виробників продоволь
ства привертає увагу світової 
спільноти. Багатьох за межа
ми нашої держави цікавить, 
яких подальших кроків вжива
тимуть у нас задля подолання 
світових проблем із продоволь
ством. 

Заступниця міністра розви
тку економіки, торгівлі та сіль
ського господарства України Ін
на Мєтєлєва на пресконференції, 
присвяченій Всесвітньому дню 
продовольства, зазначила: 
«Мін економіки впроваджує 
суспільно важливі реформи. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fli

ck
r.

co
m

/p
ho

to
s/

in
vi

ct
us

ga
m

es
te

am
uk

ra
in

e



18 жовтня 2019 року, п’ятниця, № 199 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Чернишенка Кирила 
Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Чернишенка Кири-
ла Олександровича, 02 травня 1973 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька область, м. Горлівка, вул. Войткова, 
буд. 12, в судове засідання з розгляду кримінально-
го провадження за його обвинуваченням у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого здійсню-
ється в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 28 жовтня 2019 року о 13 год. 50 
хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Cуддя О. В. Ільяшевич

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 01 листопада 2019 року на 12-45 годину до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріупо-
ля Донецької області, кабінет №211 для участі в роз-
гляді кримінального провадження. 

Головуючий суддя Вайновський А. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням 
Меньшакова Віталія Володимировича, Рункова Ан-
дрія Володимировича, Стемасова Олега Вікторовича 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачені Меньшаков Віталій Володимирович, 
Рунков Андрій Володимирович, Стемасов Олег Ві-
кторович викликаються на 28 жовтня 2019 року на 
14-45 годину до Орджонікідзевського районного су-
ду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні кри-
мінальною правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой Геннадій Васильович ви-
кликається на 31 жовтня 2019 року на 15-30 годину 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження. 

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимук Руслана Степановича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Об-
винувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан 
Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) виклика-
ється на 28 жовтня 2019 року о 14-00 годині до суду, каб.  
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. 

Суддя Н. М. Погрібна

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Пилипенка Анато-
лія Миколайовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, 
який викликається для участі у розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 30  жовтня 2019 
року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Денисової Вікто-
рії Валеріївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка 
викликається для участі у розгляді кримінального 
провадження, який відбудеться 30.10.2019 р. о 09-
45 год. та 25.11.2019 р. о 10-00 в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 
10, 28. 

Суддя Д. В. Киян

Повістка про виклик у суд обвинувачених  
при здійсненні спеціального судового провадження

Берегівський районний суд Закарпатської’області (Закарпатська об-
ласть, м. Берегове, вул. Габора Бетлена, 3) викликає Бредихіна Вале-
рія Євгеновича та Громчакова Олексія Вікторовича, обвинувачених у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України, в судове засідання Берегівського районного суду Закар-
патської області по кримінальному провадженню № 297/2159/18 на 
24.10.2019 року о 14:00 годині. У разі неявки обвинувачених до суду 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинувачених в поряд-
ку спеціального судового провадження. Справа розглядається колегі-
єю суддів: головуючий суддя Фейір О. О., судді Гал Л. Л. та Ільтьо І. І.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, 
що у приміщенні суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Іва-
но-Франківська область, суддя Бейко A. M., 29 жовтня 2019 року о 10 
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання: о 10 год. 10 хв. 
31 жовтня 2019 року) відбудеться розгляд кримінального провадження 
про обвинувачення Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, яке розглядається у спеціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів Роман 
Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель с. Пійло 
Калуського району.

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 2-26.206/8-2019, 
розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Управління механізованих робіт» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 37630654) та товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 32741433) порушень, передбачених 
пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 
які стосуються спотворення результатів торгів UA-2018-05-17-000937-а та 
UA-2018-10-03-000062-b, складено подання з попередніми висновками від 
05.09.2019 р. № 64-03/102-пв.

Інформація про попередні висновки у справі розміщена  
на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України

(http://www.аmс.gоу.uа/аmku/соntrol/mуk/uk/рublish/саtegory/87704).

Шановні панове!
Користуючись нагодою, ТДВ «СТДВ «Глобус» (код за ЄДРПОУ 20448234, місцезнаходження: 03038,  

м. Київ, вул. Івана Федорова, 32, літ. В) (надалі також — «Товариство») засвідчує Вам свою повагу.
Загальними зборами учасників ТДВ «СТДВ «Глобус» 16 жовтня 2019 року було прийнято рішення про 

припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА». 

Згідно зі ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі 
також — «Закон»), ТДВ «СТДВ «Глобус» припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав 
та обов’язків іншому господарському товариству-правонаступнику Приватному акціонерному товариству 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» шляхом приєднання.

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», до-
бровільне припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у поряд-
ку, встановленому Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», приєд-
нанням є припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» з переданням ним згідно з передавальним актом усього свого 
майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству-правонаступнику, а саме Приватному ак-
ціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА».

У зв’язку з цим та керуючись ст. 55 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю», ТДВ «СТДВ «Глобус» повідомляє про наступне.

З дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного акціонерно-
го товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА», а саме з 16 жовтня 2019 року, ТДВ 
«СТДВ «Глобус» направить письмове повідомлення всім відомим йому кредиторам, а також таке повідо-
млення буде опубліковане на офіційному сайті ТДВ «СТДВ «Глобус»: www.ic-globus.com.

Заявлення вимог кредиторами відбуватиметься у відповідності до чинного законодавства України про-
тягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності 
ТДВ «СТДВ «Глобус» шляхом приєднання до Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА».

Відповідно до чинного законодавства України, якщо кредитор після надходження йому повідомлення що-
до прийняття рішення про припинення ТДВ «СТДВ «Глобус» шляхом приєднання до Приватного акціонер-
ного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» не звернувся з письмовою вимо-
гою до Товариства, вважається, що він не вимагає від ТДВ «СТДВ «Глобус» вчинення додаткових дій щодо 
зобов’язання (зобов’язань) перед ним.

З документами щодо прийняття рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватно-
го акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА», кредитори можуть 
ознайомитись у юридичному відділі Товариства у робочі дні з 10 до 12 години протягом строку, передбаче-
ного чинним законодавством України, за наступною адресою: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32, літ. В 
та на сайті Товариства: www.ic-globus.com 

Керуючись вищевикладеним, ТДВ «СТДВ «Глобус» хоче запевнити вас, що припинення Товариства шля-
хом приєднання до Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 
ГРУПА» відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та жодним чином не впливає на 
фінансову стабільність, надійність нашого Товариства та Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА» на страховому ринку. ТДВ «СТДВ «Глобус» і надалі сподіва-
ється на плідну та добросовісну співпрацю з нашими клієнтами та партнерами в особі свого правонаступ-
ника  — Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА».

З повагою, 
Голова Правління ТДВ «СТДВ «Глобус»                                                                                                       
17 жовтня 2019 року

Оголошується  

про проведення Міністерством закордонних справ 

України конкурсу з відбору зовнішнього  

постачальника послуг, який надаватиме послуги  

з перевезення особистого багажу працівників МЗС 

під час ротації.

Більше інформації про умови конкурсу та вимоги  

до учасників розміщено на сайті Міністерства  

www.mfa.gov.ua.

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
Дубровицьким районним судом Рівненської області 15 

листопада 2017 року без відповідача розглянуто цивільну 
справу № 560/952/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Нікоді-
мова Вадима Григоровича про стягнення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» задоволено. З 
повним текстом рішення відповідач може ознайомитися, 
звернувшись до канцелярії Дубровицького районного су-
ду за адресою: м. Дубровиця, вул. Миру, 2а, Рівненської 
області.

В.о. голови Дубровицького районного суду   
Отупор К. М.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Марі-
уполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Дешко Олександра Григоровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, який викликається для учас-
ті у розгляді кримінального провадження, який відбу-
деться 28.10.2019 р. об 11-40 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

Спільне українсько-російське підприємство у фор-
мі ТОВ «Інтер-Вест ЛТД» (код ЄДРПОУ 19385362) в осо-
бі ліквідатора арбітражного керуючого Комарової А. В. 
(Постанова Господарського суду Запорізької області від 
07.09.2015 року по справі № 908/2284/15-г) повідомляє 
про втрату правовстановлюючих документів на нежит-
лове вбудоване приміщення загальною площею 458,7 
кв.м., розташоване за адресою Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Первомайська (Ворошиловський район), буд. 
12 за договором-купівлі продажу № 5979 від 24.12.2003 
року, посвідченого приватним нотаріусом Донецького 
міського нотаріального округу Ісаєвим Н. С., реєстрацій-
ний номер запису про право власності 3144125.

Розпорядженням адміністративної колегії Житомир-
ського обласного територіального відділення Антимо-
нопольного комітету України від 19.07.2019 №56/13-рп/к 
розпочато розгляд справи №56-3.5/12-2019 за ознака-
ми вчинення ФОП Дятлов О. І. (ідентифікаційний код 
33125301538) та ФОП Малишенко А. Є. (ідентифіка-
ційний код 3401107778) порушення, передбаченого 
пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої стат-
ті 6 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узго-
джених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів (тендерів).

Сумське обласне територіальне відділення Ан-
тимонопольного комітету України повідомляє, 
що адмінколегією відділення прийнято рішення 
від 22.08.2019 № 18 про визнання вчинення ТОВ 
«Електротранс-монтаж2» (ідентифікаційний код 
38724963) та ФОП Біцаком Володимиром Юрійови-
чем порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції та накладення штрафу у розмірі 68 
тис. гривень на кожного.

Копію рішення можна отримати у приміщенні від-
ділення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 
4-й поверх.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Стасі-
нєвича Віталія Олександровича як відповідача в судове за-
сідання у справі за позовом Яніна Андрія Володимировича 
до Стасінєвича Віталія Олександровича, Опанасенко Ольги 
Онисимівни, Дерев’янко Наталії Володимирівни, 3-тя особа 
— приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального 
округу Святецька Ірина Вікторівна про визнання недійсним 
договору купівлі-продажу частини квартири, яке призначене 
на 13 год. 00 хв. 11 листопада 2019 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде 
розглянута за наявними у справі доказами.

Суддя І. О. Макаренко

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання  

в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимирович, 

який народився 02.05.1975 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, 
відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 25.10.2019 року 
о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Попревич В. М.

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: GL19N012586
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:

06.11.2019

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/ 
45082-asset-sell-id-221558

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: GL5N012613, GL3N012614
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:

07.11.2019

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/ 
45101-asset-sell-id-221614

Кваліфікаційний  
сертифікат 

інженера-проектувальника 
за спеціалізацією  

Забезпечення 
механічного опору  
та стійкості (МС), 

на ім’я Цабак Анатолія  
Володимировича  

вважати втраченим.

Втрачені документи: суд-
новий білет на судно «Про-
гресс-4» (номер кузова — 
без номера, бортовий но-
мер ДАП2697К), свідоцтво 
про придатність малого суд-
на «Прогресс-4» (бортовий 
номер ДАП2697К), свідоцтво 
на право управління маломір-
ним судном, зареєстровані на 
ім’я Іскевич Олег Васильович, 
вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +17 +22 Черкаська +5 +10 +17 +22

Житомирська +5 +10 +17 +22 Кіровоградська +6 +11 +18 +23
Чернігівська +4 +9 +16 +21 Полтавська +5 +10 +17 +22
Сумська +4 +9 +15 +20 Дніпропетровська +6 +11 +18 +23
Закарпатська +7 +12 +20 +25 Одеська +9 +14 +18 +23
Рівненська +6 +11 +18 +23 Миколаївська +7 +12 +18 +23
Львівська +6 +11 +18 +23 Херсонська +9 +14 +17 +22
Івано-Франківська +5 +10 +17 +22 Запорізька +6 +11 +17 +22
Волинська +6 +11 +17 +22 Харківська +4 +9 +16 +21
Хмельницька +5 +10 +18 +23 Донецька +6 +11 +17 +22
Чернівецька +5 +10 +17 +22 Луганська +5 +10 +16 +21
Тернопільська +6 +11 +18 +23 Крим +7 +12 +20 +25
Вінницька +6 +11 +18 +23 Київ +8 +10  +20 +22

Укргiдрометцентр

На пам’ять про героя
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

УВІЧНЕННЯ. На 
фасаді харківської 
ЗоШ №111 буде вста-
новлено меморіальну 
дошку харків’янинові 
Іванові Бєляєву, який 
загинув на світлодар-
ському напрямку під 
час бойових дій у зо-
ні АТо. Рішення місь-
кої комісії з питань то-
поніміки та охорони іс-
торико-культурного 
середовища ухвале-
но 9 жовтня 2019 року. 
Старший солдат, стар-
ший розвідник-радіо-
телефоніст 54-ї оРБ 
Іван Бєляєв 1 верес-
ня 2018 року підірвав-
ся на вибуховому при-
строї під час прове-
дення інженерних ро-
біт з фортифікаційно-
го обладнання спосте-
режного поста. Рани, 
яких боєць зазнав, бу-
ли не сумісними з жит-
тям. він став одним із 
135 загиблих торік во-
їнів ЗСУ. Іванові Бє-
ляєву того фатально-
го дня виповнилося 32 
роки 5 місяців і 10 днів. 
Після закінчення шко-
ли, профтех училища, 
як і належить справжньому чоловікові, Іван відслужив строкову 
службу. Потім працював кухарем у ресторані. Усе свідоме жит-
тя обстоював українські цінності, був активним учасником Майда-
ну, Самооборони Харкова, чимало сил і часу присвячував робо-
ті у громадській організації «взаємодія». У березні 2017 року за 
контрактом служив у ЗСУ. Місцем його останнього спочинку ста-
ла алея Героїв на  цвинтарі №18 Харкова.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЗМАГАННЯ. На базі Сум-
ської кінної дитячо-юнаць-
кої спортивної школи відбу-
лися змагання на Кубок Сум-
ської області з кінного спорту, 
в яких узяли участь 110 пар. 

основні види суперництва 
— виїзд та конкур, під час яких 
юні кіннотники продемонстру-
вали не тільки майстерність, а 
й артистизм, витончену есте-
тику. А чудовим доповненням 
до кінного дійства став костю-
мований конкур, де панували 
вишукані одяг, музика, грація.

Переможці та учасники 
отримали кубки, призи, грамо-
ти, подарунки, про які зазда-
легідь потурбувалися спонсо-
ри змагань.

За словами голови Сум-
ської обласної ради володи-
мира Токаря, особливо приєм-
но, що змагання пройшли на 
базі комунального підприєм-
ства — кінної школи, подібних 
до якої в Україні одиниці. Нині 
тут 130 учнів, а загалом школа 
має давні чемпіонські традиції.

Як сказали директор школи 
депутат Сумської обласної ра-
ди олександр Стрельченко та 
голова обласної організації На-
ціонального олімпійського ко-
мітету біатлоністка олена Пе-
трова, обласна влада піклуєть-
ся про заклад і його вихован-
ців. Завдяки цьому молодь має 
всі умови й можливості для по-
вноцінних занять кінним спор-
том, який справедливо вважа-
ють одним із найкрасивіших і 
граційних видів змагань.

Друзі  пам’ятають Івана 
життєрадісним і цілеспрямованим

Учасники змагань показали свою майстерність  
та отримали кубки й подарунки від спонсорів

На конях — до перемоги

Цей незвіданий Златокрай
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДАЛЕКЕ-БЛИЗЬКЕ. Золо-
тоноша — історичний населе-
ний пункт. Зберігаючи чимало 
давніх культурних та архітектур-
них пам’яток, місто ніколи не за-
буває тих, хто відіграв важли-
ву роль в історії не тільки рід-
ного краю, а й усієї країни. Се-
мен Скляренко, Михайло Мак-
симович, Костянтин Думитраш-
ко, Наталія Ужвій — ці та бага-
то інших імен видатних вихідців 
із Золотоніського краю багато 

про що скажуть нині навіть шко-
ляреві. Юні дослідники разом зі 
своїми наставниками активно 
вивчають минувшину рідного 
краю, досліджують діяльність і 
популяризують видатних людей.

Недавно на базі міської гім-
назії імені С.Д. Скляренка місь-
ка служба у справах дітей, моло-
ді та спорту спільно з краєзнав-
чим музеєм і місцевою молоддю 
презентувала настільну крає-
знавчу гру та історичну мапу Зо-
лотоноші, яку розробили та ви-
готовили самі. Проєкт так і нази-
вається — «Загадковий та незві-

даний Златокрай». Учні гімназії, 
які в процесі реалізації ще одно-
го проєкту «Молодіжні гіди Зла-
токраю» стали справжніми екс-
курсоводами, ознайомили з ви-
ставкою портретів видатних по-
статей краю та їхніми досягнен-
нями. вчителі історії та лідери 
учнівського самоврядування, які 
завітали на презентацію, озна-
йомилися з методикою прове-
дення інтерактивного заняття й 
стали модераторами гри у своїх 
навчальних закладах, отримав-
ши комплекти пізнавально-роз-
вивальної гри.

Активісти молодіжної гро-
мадської організації «Центр 
розвитку молоді» провели не-
абияку пошукову роботу, під-
готували цікаві матеріали для 
мобільної виставки, присвяче-
ної видатним громадським ді-
ячам, письменникам і митцям 
краю. Багато попрацювала зо-
крема ініціаторка проєкту уче-
ниця гімназії олександра При-
ходько. Мобільну виставку від-
відують жителі міста, а молоді 
гіди розповідають їм цікаві фак-
ти з життя та творчості відомих 
жителів міста.

У Миколаєві захищали білих ведмедів 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. У Миколаївсько-
му зоопарку вперше відбула-
ся українсько-японська акція 
«Захистимо білих ведмедів». 
Захід підготували працівники 
зоопарку та японська асоціа-

ція пінополістиролу. Його ме-
та  — звернути увагу на про-
блему збереження білих вед-
медів, яким складно добувати 
їжу через глобальне потеплін-
ня і танення льодовиків на по-
люсі. 

Мічіхіро Такеда, радник 
японської асоціації пінополісти-

ролу, зазначив, що ще одне за-
вдання — налагодити та зміц-
нити дружні відносини з україн-
ськими містами. 

Миколаївський зоопарк  єди-
ний в Україні, де мешкає троє 
білих ведмедів: пара дорослих 
Нанук і Зефірка та їхнє ведме-
жа Сметанка. Їй вже два ро-

ки і, за програмою обміну між 
зоопарками, вона має виїхати 
до Китаю. А в миколаївському 
зоопарку очікують на слонів. 
Японська делегація пригос-
тила миколаївських ведмедів 
улюбленою їжею — рибою. На 
святі побували понад 200 мико-
лаївців і гостей міста. 
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