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Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо виконання 
військового обов’язку та 
проходження військової служби»

Нинішній стан сільгоспугідь,  
які десятиліттями по-варварськи 
експлуатують орендарі, й відповідність 
цільовому використанню мають бути 
головними на ринку землі

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА

Голова Національного банку про виконання  
річної мети зі стабілізації інфляції

ЦИТАТА ДНЯ

ЯКІВ СМОЛІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

1,71 млн
співгромадян скористалися 

програмою «Доступні ліки», за даними 
Національної служби здоров’я 

«Завдяки зміцненню 
курсу гривні інфляція 

знизилася до 5,1%  
у листопаді та буде 

в межах 5% +/-1 
відсотковий пункт  

за підсумками року».

Українки, якими 
захоплюється людство

ВИЗНАННЯ. У Києві справжнім сестрам милосердя вручили 
медалі імені Флоренс Найтінгейл 
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Фінансова система 
стійка до ризиків

ГРОШІ. Банківський сектор України прибутковий, капіталізо-
ваний і загалом перебуває в хорошому стані, а макроекономіч-
на ситуація сприяє стабільності фінансової системи. Низька вар-
тість кредитного ризику, прийнятне боргове навантаження бізне-
су й стрімке зростання доходів населення сприятимуть відновлен-
ню довгострокового кредитування. Проте активний розвиток не-
забезпеченого споживчого кредитування може створити ризики. 
Для запобігання їм Національний банк планує підвищити критерії 
ризику за такими кредитами. Про це йдеться у новому Звіті про 
фінансову стабільність, розміщеному на сайті регулятора.

«Наш черговий звіт про фінансову стабільність надає нам упев-
неності в нашій банківській системі. Ми можемо констатувати, що 
вона доволі стійка до різноманітних ризиків, які можуть загрожу-
вати фінансовій стабільності», — цитує УНІАН слова першого за-
ступника голови НБУ Катерини Рожкової. А поточний рівень при-
бутку банків дає підстави вважати, що вони здатні повноцінно об-
слуговувати економіку й нарощувати кредитування.

Генеральний план — під ялинку
СТРАТЕГІЯ. Днями презентовано довгоочікуваний проєкт нового головного містобудівного 
документа столиці

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий  кур’єр»

Добігає завершення 2019-й, а ра-
зом з ним спливає термін чин-

ності генерального плану Києва. 
Його розробили ще наприкінці ми-
нулого тисячоліття, у 1997-му. За-

тим  ще довго допрацьовували, тож 
офіційно ухвалили лише 2002-го. 
Автори плану зазначали, що роз-
рахували показники до 2020-го. 
Нині він уже стукає у двері.

Ніде правди діти: чинний ген-
план  давно втратив свою регу-
лівну роль. Два десятиліття по-

спіль  місто забудовували хаотич-
но й безсистемно, переважно ба-
гатоповерховим житлом без ура-
хування належної транспортної, 
інженерної та соціальної інфра-
структури. Розвиток столиці, за-
будова і перепрофілювання зна-
чних міських територій відбува-

лися через сумнівні щодо закон-
ності детальні плани території.

Відповідно до законодавства, 
такий документ слід оновлювати 
щоп’ять років, а столичний, схо-
же, 17(!) років не діставали з шух-
ляди. Мало хто вже пам’ятає, що 
він зокрема передбачав приєднан-

ня до адміністративних меж сто-
лиці кількох районів області (зага-
лом 65 тисяч га). Ці землі в перед-
місті давно розпайовано, продано-
перепродано і, немов відома стіна з 
Піднебесної, відгороджують 
Київ від будь-якого цивіліза-
ційного розвитку. 3

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

2

Валентина Басова (ліворуч) та Наталія Яковлева заслужено отримали нагороди за самовідданість у наданні  
допомоги людям



18 грудня 2019 року, середа, № 243 www.ukurier.gov.ua 19

оголошення

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

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про 
внесення до Правил (договірних умов) відкриття та 
комплексного розрахунково-касового обслуговування 
банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» 
(далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в га-
зеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма 
наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а 
саме:

Викласти п. 3.4. Правил в наступній редакції:
 3.4. Надання послуги MasterCard/Visa Консьєрж.
3.4.1. Якщо це передбачено Тарифним планом, Дер-

жателям карток може бути надана послуга MasterCard/
Visa Консьєрж від компанії MasterCard/Visa – інформа-
ційна підтримка та організаційна допомога, яка працює 
24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі. 

Послуга MasterCard/Visa Консьєрж надається лише за 
умови відсутності простроченої заборгованості за періо-
дичними комісіями, нарахованими за Тарифними плана-
ми, в рамках яких випущена/-і Картка/-и. Зазначена по-
слуга підключається до кожної такої картки.

3.4.2. Держатель може ознайомитись з умовами 
MasterCard/Visa Консьєрж, у тому числі з переліком мож-
ливих послуг MasterCard/Visa Консьєрж та іншою інфор-
мацією, на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. 

3.4.3. Про підключення картки/-ок до MasterCard/Visa 
Консьєрж Держателю надходить інформаційне повідо-
млення з номером телефону консьєржа та попереджен-
ням про те, що найближчим часом Держателю зателе-
фонують. 

3.4.4. Щоб скористатися сервісом MasterCard/Visa 
Консьєрж, Держателю необхідно:

зателефонувати за номером MasterCard/Visa Кон-
сьєрж: MasterCard —  380-44-593-11-11 Visa — 380-44-
300-05-03; або 

надіслати запит на e-mail MasterCard Консьєрж: 
zapyt@mcconcierge.com; Visa -visa@concierge.link  або

зателефонувати до StarContact.
3.4.5. Відключення Картки/-ок від MasterCard/Visa 

Консьєрж відбувається у разі:
зміни Тарифного плану на Тарифний план, який не 

передбачає надання послуги MasterCard/Visa Консьєрж;
анулювання Картки/-ок, що була/-и підключена/-і до 

послуги MasterCard/Visa Консьєрж.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього 
повідомлення в офіційному друкованому виданні, а са-
ме: 18.12.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  18.12.2019 р.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження, викликає як об-
винуваченого Гаврилішина Олексія Володимирови-
ча, 13.05.1976 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. 
Морська, 62/14, за матеріалами кримінального про-
вадження № 409/72/17, 1-кп/425/125/19, на підставі 
обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О. В. необхідно при-
бути до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 27 січня 2020 року о 09 год. 15 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Синянська Я. М.

На розгляді в Куйбишевському районному суді За-
порізької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Шпакова Ю. М. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 3 ст. 258 КК України, по якому, відповід-
но до ухвали колегії суддів Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області від 28 листопада 2019 
року у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціаль-
не судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області під головуванням судді Ма-
льованого В. О. викликає обвинуваченого Шпако-
ва Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареє-
строваного за адресою: вул. Генерала Максима Ко-
зиря, буд. 13, кв. 52, м. Донецьк Донецької облас-
ті для участі в підготовчому судовому засіданні у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22018000000000061 від 20.02.2018 року, яке від-
будеться о 14-00 год.   16 січня 2020 року в залі за-
сідань № 1 Куйбишевського районного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Центральна, 26-а,  
смт Більмак Запорізької області. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик до суду передбаченні  
ст. 138 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при 
здійсненні судового провадження, викликає як об-
винуваченого Согутовського Артема Борисовича, 
17.09.1986 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. 
Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального прова-
дження № 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Согутовського А. Б. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно 
прибути до підготовчого судового засідання, яке від-
будеться 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судові засідання (провадження  
№ 335/4987/17, 1-кп/335/227/2019) обвинувачено-
го Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя,              
вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запоріж-
жя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваче-
ного Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання:  
м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46 по 
кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням  Кондратюка С. В., Остапенка В. О. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 
ст. 28,  ч. 2 ст. 364 КК України, які відбудуться 22 січ-
ня 2020 року о 14-30 годині, 18 лютого 2020 року о 
09-00 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Пере-
моги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області 
при здійсненні спеціального судового проваджен-
ня на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, ви-
кликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгено-
вича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пере-
можців, 25/57, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 
ст. 146, ч. З ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. З 
ст. 262, ч. З ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибу-
ти до судового засідання, яке відбудеться 22 січ-
ня 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10-00 годи-
ні 17 січня 2020 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для прове-
дення спеціального судового засідання у провадженні  
№ 1-кп/628/23/19, справа № 628/468/17. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду, передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Засновник ТОВ «ДОНЕЦЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ» 
(код ЄДРПОУ 35127358) Корнєєв Євген Михайлович 
повідомляє іншого засновника та директора в одній 
особі ТОВ «ДОНЕЦЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ» Піляє-
ва Олега Олеговича, що проведення загальних зборів 
засновників для заслуховування звіту від директора 
про роботу підприємства за 2018—2019 роки та пе-
ререєстрації підприємства відбудеться 30 січня 2020 
р. за адресою: м. Авдіївка, Індустріальний проїзд,  
буд. 2А, о 14 годині.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 
00 хвилин 16 січня 2020 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвину-
ваченого Аненка Олексія Миколайовича, 15 липня 1981 
року народження, в рамках кримінального провадження 
№ 22018000000000025, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 22 січня 2018 року, за ознака-
ми вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 114 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. С. Антонюк

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761 /1584/2019 
за обвинуваченням Бугайова М. М., у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 29.01.2020 року о 09 год. 00 хв у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належно повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутність обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 15 січня 2020 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507 обвинуваченого 
Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 березня 1984 
року народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22018000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досу-
довнх розслідувань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3, 4 ст. 27, ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 258-5,  
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва 
викликає Кубалова Казбека Таймуразови-
ча, 30.06.1964 року народження, як обвину-
ваченого в судове засідання по криміналь-
ному провадженню №42016010000000272 
внесеного до ЄРДР 09.12.2016 року за об-
винуваченням Кубалова Казбека Таймура-
зовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке призначено на 08 год. 20 хв. 16 січ-
ня 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове прова-
дження стосовно обвинуваченого Кубало-
ва Казбека Таймуразовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України.

              Суддя О. В. Мєлєшак

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Яку-
бовича Ігоря Володимировича, 11.04.1966 р.н, та Гаври-
лова Ігоря Олексійовича, 16.10.1969 р.н., як обвинуваче-
них в судове засідання.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено су-
дове засідання на підставі обвинувального акта у кримі-
нальному провадженні за яким висунуто обвинувачен-
ня Якубовичу Ігорю Володимировичу, 11.04.1966 р.н, та 
Гаврилову Ігорю Олексійовичу, 16.10.1969 р.н., за ч. 5  
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у відкритому судовому за-
сіданні на 10 годину 10 хвилин 27 січня 2020 року, про 
що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Якубовича Ігоря Володимиро-
вича, 11.04.1966 р.н, га Гаврилова Ігоря Олексійовича, 
16.10.1969 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Cуддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/362/2019 відносно Филиппова С. А. та 
Ісаєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
21.01.2020 року о 10:00 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
14 годині 30 хвилин 13 січня 2020 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507 обвинувачену Блоху Олену Володимирів-
ну, 11 травня 1969 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000263, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя М. С. Антонюк

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/2648/2019 відносно Поповича Сергія Ген-
надійовича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться: 
22.01.2020 року о 10:00 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Cуддя В. В. Бугіль

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів  
(права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL6N014834, GL3N014835, 
GL6N014836, GL5N014837, 
GL6N014838-GL6N014842

Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Права вимоги за 13 кредитними  
договорами, укладеними  
з фізичними особами  
(із забезпеченням: іпотека та інше)

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

14.01.2020

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/160-at-rodovid-bank/ 
45909-asset-sell-id-250841

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: GL3N014891-GL3N014913 (23 лоти)
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

10.01.2020

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/45904-asset-
sell-id-250827

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 30 
хвилин 15 січня 2020 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, об-
винуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 верес-
ня 1979 року народження, в рамках кримінального 
провадження № 22014000000000338, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 
2014 року, за ознаками вчинення кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Лю-
кайтіса Д. В. за ч. 1 ст.110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 29.01.2020 ро-
ку о 09 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +4 +9 Черкаська 0 +5 +4 +9
Житомирська 0 +5 +4 +9 Кіровоградська 0 +5 +4 +9
Чернігівська 0 +5 +3 +8 Полтавська 0 +5 +3 +8
Сумська 0 +5 +2 +7 Дніпропетровська 0 +5 +4 +9
Закарпатська 0 +5 +7 +12 Одеська 0 +5 +7 +12
Рівненська 0 +5 +5 +10 Миколаївська 0 +5 +6 +11
Львівська 0 +5 +8 +13 Херсонська 0 +5 +5 +10
Івано-Франківська 0 +5 +7 +12 Запорізька 0 +5 +5 +10
Волинська 0 +5 +4 +9 Харківська 0 +5 +3 +8
Хмельницька 0 +5 +5 +10 Донецька 0 +5 +4 +9
Чернівецька 0 +5 +8 +13 Луганська 0 +5 +4 +9
Тернопільська 0 +5 +5 +10 Крим +2 +7 +7 +12
Вінницька 0 +5 +5 +10 Київ +3 +5 +6 +8

Укргiдрометцентр

Тризуб і напис  
«Слава Україні!» 
знайшли всередині 
колоди

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНА ЗНАХІДКА. У бібліотеці села Більче-Золоте Бор-
щівського району на Тернопіллі виставили цінний експонат. Закла-
ду його подарував один із жителів села. днями він рубав дрова й ко-
ли вдарив сокирою по черговій колоді, здивувався, адже на двох об-
рубках товстої деревини побачив вирізьблений Тризуб і напис «Сла-
ва Україні!» 

«Може, це добрий знак для нашого села?» — потрактували уні-
кальну знахідку в тутешній об’єднаній територіальній громаді. 

Більче-Золотецький сільський голова галина Огородник поясни-
ла, що цьому зрубаному дереву було майже 90 років. Росло воно 
в одному з урочищ лісового масиву Турин у Борщівському та Залі-
щицькому районах. У 1940-х урочище було місцем національно-ви-
звольного руху за незалежність України. Тож, напевно, хтось із воїнів 
Української Повстанської Армії вирізьбив на дереві національні герб 
і гасло, які нині стали державними символами України. Із часом па-
тріотичне різьблення затяглося корою, а дерево росло до наших днів. 

Унікальну знахідку урочисто представлять у Більче-Золотецькій 
громаді в Новоріччя на заході, присвяченому 111-й річниці від дня 
народження голови проводу Організації Українських Націоналістів  
Степана Бандери.

Святий Миколай іде до дітей 
прифронтової Донеччини

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

СВІТЛЕ СВЯТО В СІРІЙ ЗОНІ.  На 
території прифронтової донеччи-
ни Святий Миколай завдяки зу-
силлям представників управлін-
ня цивільно-військового співробіт-
ництва ЗСУ нагадає про себе міс-
цевим дітлахам не тільки ранко-
вими подарунками під подушкою 
чи деінде, а й цікавою і пізнаваль-
ною акцією «Книжка в гості заві-
тала —  свято дітям влаштувала». 
Такий захід проводять у межах на-
ціонально-мистецького проєкту 

«Артперемир’я», який торік поча-
ли втілювати в життя завдяки ініці-
ативі заступника начальника гене-
рального штабу ЗСУ Сергія Наєва.   

Як уточнили в управлінні ци-
вільно-військового співробітництва 
ЗСУ, під час акції протягом 17—20 
грудня її ініціатори та учасники на-
самперед запропонують тутешній 
малечі віком 5—13 років театраль-
ні вистави на сценах закладів куль-
тури у прифронтових містах, сели-
щах і селах: Красногорівка, Соле-
дар, Мар’їнка, Миронівське, Світло-
дарськ, Парасковіївське. для цьо-
го організатори запросили акторів 

запорізького театру-лабораторії 
VIE, які мають у репертуарі музич-
ні казки для юних глядачів. У про-
грамі заходу за учас-
ті видавництва «АРТ-
ПРЕС» відбудеться пре-
зентація книжки «Листи 
здалеку», офіцера ЗСУ 
Бориса Кутового. А ще 
майже 130 місцевих і 
шкільних бібліотек на-
селених пунктів побли-
зу лінії розмежування 
передадуть понад 500  
книжок українською  
мовою.

Символічні скульптури доповнили мапу 
Закарпаття

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

УСЕ ДЛЯ ТУРИСТА. На за-
карпатській Міжгірщині, що ле-
жить у самому серці українських 
Карпат, відкрито три символічні 
скульптурні витвори — своєрід-
ні маркери для туристів. Вста-
новлені в різних місцях, вони да-
ють змогу поринути в культур-
ний простір краю, поєднати ми-
нуле і сьогодення. А ще — зро-
бити фото на пам’ять.

Одну з них — «Міжгірський 
віл» встановлено біля в’їзду в се-
лище Міжгір’я. Назва зовсім не 
випадкова, адже в довоєнний 
час селище називалося Волове. 
Тут роками діяв ринок, де можна 
було придбати круторогих волів. 
Відтепер символічний знак нага-
дуватиме це й водночас слугува-
тиме фотозоною для туристів.

Так само як і «долоня бокора-
ша», що прикрасила Синевир-
ський перевал. Бокорашами на-
зивали хоробрих і мужніх людей, 
котрі до середини минулого сто-
ліття сплавляли деревину закар-
патськими річками. Тепер веле-
тенська долоня демонструє муж-
ній характер верховинців і вказує 
напрямок до славнозвісного озе-
ра Синевир, однойменного Наці-
онального природного парку.

Третю знакову споруду, від-
криту в один день із першими 
двома, — «Ліс трембіт» розмі-
щено на перевалі Присліп не-
подалік села Колочава. Тут біля 
цих кількаметрових вівчарських 
музичних інструментів, перехре-
щених між собою, можна робити 
унікальні селфі. І цією можливіс-
тю туристи, які відвідали на ви-
хідних село десяти музеїв Коло-
чаву, вже скористалися.

Три креативні фотозони ста-
ли можливими завдяки проєкту 
«давні традиції в новому фор-
маті». Її в межах грантової про-
грами «Малі міста — великі вра-
ження» втілює в життя Міністер-
ство культури України. Мета — 

підвищувати економічну прива-
бливість культурної спадщини та 
її стале використання. Чимало 
громадських організацій, твор-
чих спілок перемогли в конкурс-
ному змаганні і вже втілили свої 
задуми на практиці.
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Велетенська долоня вказує напрямок до славнозвісного 
озера Синевир

У Сєверодонецьку буде скейт-парк
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

РОЗВАГИ. Ініціативу підлітків 
щодо розвитку молодіжної куль-
тури підтримала міська рада. У 
вересні команда юних сєверо-
донеччанок отримала грант від 
програми для молоді «UPSHIFT 
Україна», яку запровадив  
ЮНІСЕФ Україна за підтрим-
ки Уряду Японії. Підлітки вигра-

ли 49 тисяч гривень для реалі-
зації проєкту «Простір для екс-
трим-культур» і мали придба-
ти спеціальні конструкції для за-
нять екстремальними видами 
спорту (скейт, ролики, самокати,  
BMX-велосипеди). Ішлося про 
створення скейт-парку. Але  коли 
автори проєкту-переможця звер-
нулися до підприємства, яке виго-
товляє конструкції, з’ясувалося, 
що їхня вартість приблизно втри-

чі перевищує суму, яку профінан-
сувала «UPSHIFT Україна». А для 
розміщення цих конструкцій по-
трібний майданчик із твердим по-
криттям, для облаштування яко-
го теж необхідні кошти. Тоді під-
літки звернулися по допомогу до 
керівництва рідного міста.

Як повідомляє пресслужба Сє-
веродонецької міської ради, від-
булася робоча зустріч. Оскіль-
ки гроші за проєктом «UPSHIFT 

Україна» слід освоїти в 2019 році, 
міська рада запропонувала під-
писати меморандум, за яким для 
виготовлення спеціальних кон-
струкцій надають необхідну суму. 
Виготовлятиме конструкції місце-
ве підприємство. А навесні на те-
риторії скверу «дитяче містечко» 
обладнають спеціальний майдан-
чик для його розміщення. Так до 
літа 2020 року в Сєверодонецьку 
буде створено скейт-парк.

Офіцер ЗСУ Борис Кутовий презентує 
книжку «Листи здалеку», яка надійде в 
місцеві бібліотеки 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ar

m
yi

nf
or

m
.c

om
.u

a 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
03

52
.u

a

Скульптуру вола встановлено  
біля в’їзду в селище Міжгір’я,  
яке раніше називалося Волове «Ліс трембіт» розміщено на перевалі Присліп неподалік села Колочава

Напевно, хтось із воїнів УПА свого часу вирізьбив національні 
герб і гасло, які нині знайшли в колоді  90-річного дерева
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