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ОСВІТА

У Черкаській медичній 
академії готують 
висококваліфікованих 
фахівців з медицини  
та фармації

Євродепутат від Німеччини Сергій 
Лагодинський: «Слід показати, як 
це мужньо зробили українці, що 
європейському шляху розвитку 
належить майбутнє» 

ЕКСКЛЮЗИВ

США нададуть 
300 млн доларів  
на оборону

ПІДТРИМКА. Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив 
бюджет Пентагону, який передбачає 300 мільйонів доларів 
для України. Сенатори підтримали на голосуванні 86 голосами 
«за» та 8 «проти» акт про бюджетні асигнування національної 
оборони. Цей законодавчий документ ухвалила Палата пред-
ставників минулого тижня, повідомляє Укрінформ.

Так видатки на оборону США становитимуть загалом 738 
мільярдів доларів. «Українська» його частка містить летальну 
оборонну допомогу, а також розбудову спроможностей берего-
вої охорони, зокрема берегові крилаті та протикорабельні ра-
кети. Законодавці передбачили обов’язковість запровадження 
санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському 
енергетичному проєкті «Північний потік-2», а також у проєкті 
«Турецький потік», повідомляє УНІАН.

Заокеанські законодавці звертають увагу, що законопроєкт, 
який тепер має підписати президент США Дональд Трамп, міс-
тить положення про підвищення плати військовим на 3,1%.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:   «В областях
 ще є місяць для завершення 

підготовки до другої 
ланки реформи. До 31 

січня 2020 року голови 
ОДА мають забезпечити 

автономізацію та 
комп’ютеризацію 

медзакладів».

ЦИФРА ДНЯ

17 агентів спецслужб
іноземних держав виявила цьогоріч СБУ. 

На інформацію з обмеженим доступом 
полювали представники 14 країн  

Діти голосують 
за мир і щасливе 
майбутнє України 
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Прем’єр-міністр про збільшення їх комп’ютеризації,  
яка нині становить лише 40% 

Громадянство країни — лише справжнім патріотам
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Новий порядок його надання визначає постраждалих  
в інших країнах через підтримку України і не допустить до нас злочинців і шахраїв

Відділ новин 
 «Урядового кур’єра»

Із 1 березня 2020 року пере-
тин кордону з РФ наші грома-

дяни здійснюватимуть на під-
ставі закордонного паспорта. Це 
стосуватиметься лише грома-

дян України, що виїжджають з 
України на територію РФ. Так 
зменшується час проходження 
прикордонного контролю кож-
ного громадянина. Для перевір-
ки даних особи відомості закор-
донних паспортів зчитують спе-
ціальні прилади.

Під час в’їзду громадян України 
з території РФ на територію Укра-
їни Державна прикордонна служ-
ба України здійснюватиме безпе-
решкодний пропуск наших гро-
мадян за внутрішніми паспорта-
ми та свідоцтвами про народжен-
ня, повідомляє департамент кому-

нікацій Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів.

Рішення уряду передбачає при-
зупинення чинності положень угод 
з Російською Федерацією, укла-
дених ще до початку її збройної 
агресії, які давали змогу перетина-
ти кордон на підставі внутрішньо-

го паспорта або свідоцтва про на-
родження для осіб до 16 років.

Кабінет Міністрів удосконалив 
порядок надання українського 
громадянства особам, які зазнали 
політичних переслідувань 
через захист України чи від-
верті симпатії до неї. 

В ОЧІКУВАННІ ДИВА. Напередодні Дня Святого Миколая  
у Верховній Раді школярі відчули себе відповідальними  
за долю держави
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оголошення

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

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Садовниченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 року наро-
дження, у кримінальному правопорушенні, передбаченому  
ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України, в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 30 січня 2020 року о 12 год. 00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Володимирська. 15, каб. № 209, під го-
ловуванням судді Бортницької В. В.

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

Подільський районний суд м.Києва викликає обвинуваченого 
Німетуллаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народження, (остан-
нє відоме місце проживання: Херсонська обл., Генічеський ра-
йон, смт Новоолексіївка, вул. Петровського, 162) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 17 січня 2020 року о  
10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді Отві-
новського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме май-
но спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Луганської області: частина будівлі Літ. «А2» загальною пло-
щею 14,6 кв. м, яка складається з приміщення № 62, за адре-
сою: вулиця Піддубна, будинок 18, місто Кремінна, Луган-
ська область, терміном на 35 місяців, мета використання – 
консультаційний пункт з надання соціокультурної допомо-
ги дітям та молоді з обмеженими фізичними можливостя-
ми (балансоутримувач — Кремінська обласна спеціальна за-
гальноосвітня школа-інтернат). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відпо-
відного майна приймаються протягом 10 робочих днів з мо-
менту опублікування оголошення за адресою: м. Сєвєродо-
нецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101, тел. 2-55-00.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року 
народження, (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Чорноморське, вул. Кірова, 19) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.01.2020 о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням 
судді Павленко О. О.

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.

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна  

Найменування об’єкта оцінки: частина будівлі Літ. «А2» загальною площею 14,6 кв. м, яка 
складається з приміщення № 62, за адресою: вулиця Піддубна, будинок 18, місто Кремінна, 
Луганська область.

Балансоутримувач — Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки 

для розрахунку орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
Платник: Комунальна установа «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації мо-

лоді з обмеженими можливостями».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Поло-

ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованій в Мініс-
терстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної власності, земельних 
та майнових відносин облдержадміністрації конкурсну документацію, оформлену відповід-
но до п. 5 розділу ІІ Положення. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конвер-
ті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається 
конкурсна документація, за адресою:  м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. При-
йняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та майнових 
відносин облдержадміністрації 10 січня 2020 року о 14.00 за адресою: м. Сєвєродонецьк,  
пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для довідок: 2-55-00.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м.Сімферополь, 
вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2020 року о 08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21.01.2020 о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає  як обвинувачених: БЕРЕЩАНСЬКО-
ГО Юрія Віталійовича (к/п №42016000000002469), МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п  
№ 42016000000002778), обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:

 - стосовно МЯЗГОВА Л. О. —  21.01.2020 р. о 16.00 год. — (стадія судових дебатів)
стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. — 27.01.2020 р. о 16.00 год. — (стадія судових дебатів)
а також викликає як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО В. Ф. для розгляду кримінального прова-

дження, внесеного до ЄРДР за № 22018110000000011 відносно КУНЦЕВСЬКОГО Володимира Федо-
совича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, 
що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового про-
вадження відбудеться: 21.01.2020 р. об 11.00 год.

в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал № 3)

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального 
судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ну Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 91) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 21.01.2020 о 08 год 55 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Красільникова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Героїв Бресту, 17/19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21.01.2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під головуванням судді Пав-
ленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснювались за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

 Селянське (Фермерське) Господарство  
«ТІАМАТ» (код ЄДРПОУ 32452811) повідомляє, 
що згідно з Рішенням засновника № 1/2019 від 
4 грудня 2019 р. прийнято рішення про припи-
нення діяльності юридичної особи в результаті 
ліквідації.

Кредитори можуть заявити свої письмові ви-
моги протягом двох місяців з дня опублікування 
цього повідомлення про прийняття рішення що-
до припинення діяльності юридичної особи в ре-
зультаті ліквідації. Письмові вимоги приймають 
за адресою: 09034, Київська обл., Сквирський 
р-н., с. Шамраївка, вул. Волоти (Червоноармій-
ська), буд.23.

Голова ліквідаційної комісії (тел. 050-463-91-29, 
063-521-06-95), Костира М. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Ма-
ріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) 
розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Меньшакова Віталія Володимирови-
ча, Рункова Андрія Володимировича, Стемасо-
ва Олега Вікторовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України.

Обвинувачені Меньшаков Віталій Володими-
рович, Рунков Андрій Володимирович, Стемасов 
Олег Вікторович викликаються 5 лютого 2020 
року об 11-00 годині до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької об-
ласті для участі в розгляді кримінального прова-
дження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станісла-
ва Володимировича, 16.02.1967 року народження (який зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний 
час проживає за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, що при-
значене на 17.01.2020 року о 10 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смолянова Михайла 
Олександровича 06.10.1956 р.н., який на даний час проживає за адре-
сою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, призна-
чене на 17.01.2020 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, ви-
кликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябіні-
на Валентина Івановича як обвинувачених 
в судове засідання по кримінальному про-
вадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/6/2019 стосовно Назаренко Юлії 
Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, об-
винувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, що 
відбудеться 4 лютого 2020 року о 10 годині 
00 хвилин

Суддя Є. М. Акулов

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Малєєвої Зінаїди Іва-
нівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному про-
вадженню викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 307) для учас-
ті у розгляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 
08.09.1964 р.н. (яка зареєстрована та мешкає за 
адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. 
Калініна, 104) 3 лютого 2020 року об 11 годині 
00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Л. В. Шевченко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 127/7452/17 за обвинуваченням Верхово-
да Сергія Миколайовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Верховода Сергія Миколайовича в підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 20 січня 2020 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адре-
сою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківсько-
го району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський ра-
йон, Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за 
матеріалами кримінального провадження № 408/2659/18-к 
1-кп/425/375/19, на підставі обвинувального акта відносно 
Ворошилова Г. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ворошилову Г. П. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 січня 
2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Грібачова Віктора Миколайовича, 03.03.1961 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, смт Ста-
ниця Луганська, вул. Тюленіна, 8, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 409/916/18-к, 1-кп/425/377/19, на під-
ставі обвинувального акта відносно Грібачова В. М. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Грібачову В. М. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 20 січня 
2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Лантрата Сергія Миколайовича, 10.06.1975 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Брянка, вул. Хмельницького, 6/8, за матеріалами кримі-
нального провадження № 607/7512/17, 1-кп/425/376/19, на 
підставі обвинувального акта відносно Лантрата С. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Лантрату С. М. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 20 січня 2020 
року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

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

Cуддя В. В. Козюменська

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє 
про втрату бланків суворої звітності поліса  

ОСЦПВ в кількості 24 (двадцять чотири) шт.:
АО1754534 АО1286790 АО1303172
АО1754535 АО1286788 АМ4014112
АО0657952 АМ9010535 АМ8079215
АО1286789 АО3723487 АМ8079216
АМ8079217 АМ4739570 АО0337546
АМ3520752 АМ5006610 АО0642828
АМ8420600 АМ5008415 АО1792984
АМ4440728 АМ5426563 АО1792985

Втрачені бланки вважати недійсними.

Повідомляємо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 12 грудня 
2019 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою про-
курора у кримінальному провадженні Гордієнка Б. А. на ухвалу Шевчен-
ківського районного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року, якою обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню Хабарова Ан-
дрія Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України, повернуто прокурору. Цією ж ухвалою встановлено 
строк для подачі заперечень на апеляційну скаргу до 23 грудня 2019 року.

Cуддя М. А. Васильєва

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: GL3N013733-GL3N013766 (31 лот)
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:

13.01.2020

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/45930-asset-sell-id-251324
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 +7 Черкаська +2 -3 +2 +7
Житомирська -2 +3 +3 +8 Кіровоградська +2 -3 +3 +8
Чернігівська +2 -3 +2 +7 Полтавська +2 -3 +1 +6
Сумська +1 -4 +1 +6 Дніпропетровська +2 -3 +2 +7
Закарпатська -1 +4 +5 +10 Одеська +2 +7 +6 +11
Рівненська 0 +5 +5 +10 Миколаївська 0 +5 +4 +9
Львівська 0 +5 +6 +11 Херсонська -1 +4 +5 +10
Івано-Франківська -1 +4 +4 +9 Запорізька +2 -3 +3 +8
Волинська 0 +5 +5 +10 Харківська 0 -5 +1 +6
Хмельницька 0 +5 +3 +8 Донецька 0 -5 +1 +6
Чернівецька -1 +4 +4 +9 Луганська -1 -6 +1 +6
Тернопільська 0 +5 +4 +9 Крим 0 +5 +4 +9
Вінницька -1 +4 +3 +8 Київ -1 +1 +4 +6
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«Говорить  
і показує  
Миколаїв!»

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХІД. У Миколаївській міській бібліотеці ім. М. Кропив-
ницького відбувся вечір, присвячений 90-річчю створен-
ня миколаївського радіо та 60-річчя телебачення. У захо-
ді взяли участь колишні і нинішні співробітники радіо й те-
лебачення, глядачі й друзі теле- та радіоредакцій. Присут-
ні переглянули рідкісні кадри кінохроніки, в якій відобра-
жено шлях миколаївського телебачення й радіо від дер-
жавного до суспільного. Колишній генеральний директор 
Олександр Митрофанов і його заступник Олександр Топ-
чий розповіли про досягнення телеканалу «Миколаїв» у 
створенні фестивальних 
творчих робіт. Виявилося, 
що саме миколаївці завжди 
здобували призові місця у 
престижному конкурсі для 
телевізійників «Калинові 
острови». 

На вечорі демонструва-
ли унікальну кінохроніку 
1961 року, яку оцифрували 
в межах проєкту державно-
го архіву Миколаївської об-
ласті та Українського куль-
турного фонду «Історія Ми-
колаївської області 1960—
70-х рр. ХХ століття в кі-
но- та фотодокументах». 
Присутні переглянули фрагменти фільмів та телепроєктів 
«Живу на вулиці діоніса», «Кінбурн — планета любові», 
«Білі хмари на тлі золотому», «дорога до себе», «Сузір’я», 
«70 років до майбутнього». 

до святкової дати в бібліотеці ім. М. Кропивницького 
відкрито предметно-документальну виставку, яка проде-
монструвала розвиток і становлення миколаївського те-
лебачення і радіомовлення. На виставці представлено 
рідкісні документи, світлини, книжки, картини з особистих 
архівів працівників телерадіокомпанії, телевізійне облад-
нання минулого століття. 

Духмяний аукціон
ЗАКАРПАТСЬКЕ СВЯТО. В Ужгороді пройшов пряничний 
фестиваль, на якому зібрали майже 25 тисяч гривень  
на благодійність  

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Учасники пряничного 
фестивалю, який на ви-

хідних утретє пройшов в 
Ужгороді, не тільки пекли 
пряники, прикрашали виро-
би з них, а й торгували зара-
ди допомоги дітям. 

Житнє борошно — осно-
ва пряників. Їхня назва свід-
чить про безпосередній сто-
сунок до прянощів, тобто до 
Близького Сходу та Індії. 
Саме звідти в давнину до-
ставляли духмяні рослини, 
що подарували запеченим 
виробам незвичайного сма-
ку. Про печиво з медом зна-
ли ще в Давньому Єгипті, а з 
ІХ століття ним смакували 
і в Київській Русі. Нині на-
родні традиції збагатилися 
настільки, що пряники готу-
ють не лише з медом, а з де-
сятками інших добавок: ко-
рицею, гвоздикою, імбирем, 
анісом, мигдалем, апельси-
ном, чорносливом, лісовим 
горіхом. Закарпатці додали 
до цього переліку місцевий 
особливий інгредієнт — лек-
вар. До речі, в Ужгородсько-
му замку є кондитерські 
штампи для виготовлення 
пряників, які збереглися з 
ХVІІІ століття. Серед них — 
із гербом міста над Ужем. 

Пряник як спосіб 
самовираження

Із привітною усмішкою 
гостей зустрічала студент-
ка Марія Заболотна. Вона у 
вбранні Миколайчика вико-
нувала важливу місію вже 
втретє. Для неї цей фест — 
найважливіша подія року, 
адже Марія може дарувати 

радість тисячам дітей 
і дорослих, які при-
ходять на свято пря-
ників. 

І професійні ку-
лінари, і любите-
лі готувати вдома 
розставили на сто-
лах тисячі смач-
них виробів. 
Серед них і 
так звані 
друко-

вані пряники, і вирізні (си-
луетні), й у вигляді фігурок 
або казкових будиночків. 
Усі яскраво розмальовані, із 
власними сюжетами. 

На фестиваль в історич-
ний центр «Совине гніз-
до» ужгородці й гості міста 
йшли цілими сім’ями, адже 
поглянути на кулінарну 
красу — вже задоволення. 
А ще можна придбати пря-
ники, скуштувати  або пода-
рувати духмяну красу. Ба-
гато хто робив запаси сма-
коликів, які можна буде по-
класти під новорічну ялинку 
і здивувати домашніх.

Гуманна місія 
У 1468 році король Фрі-

дріх ІІІ наказав пригоща-
ти пряниками бідних дітей 

в австрійській столи-
ці. Тож нічого дивно-
го в тому немає, що ці 
смаколики мають гу-
манну місію, вкрай 
важливу, а інколи й 
рятівну для тих, хто 

потребує допомоги. В 
Ужгороді її підхо-

пили ще три 
роки то-
му, коли 
вперше 

організовували фестиваль. 
Тут значну частину надхо-
джень від продажу пряни-
ків спрямовують малоза-
безпеченим або хворим.

— Відмінність ниніш-
нього фесту від попере-
дніх, — розповідала спі-
ворганізаторка Таміла 
Машкаринець, — полягає 
в тому, що будь-хто напе-
редодні відкриття міг при-
йти до нас і скласти з їс-
тівних деталей будиночок, 
потім розмалювати його і  
представити на «прянико-
вому містечку». Цей кулі-
нарний виріб нарівні з ін-
шими взяв участь у благо-
дійному аукціоні. 

Автори їстівних будиноч-
ків — і маленькі діти, і бать-
ки. Із їхніх виробів влашту-
вали ціле будинкове містеч-

ко, облаштоване окремо, а 
особливу принадність йому 
надавав маленький потяг, що 
незмінно курсував поміж со-
лодкими будівлями. 

Усіх фантазійних буди-
ночків представили понад 
100. Поряд із ними — скуль-
птурки, ялиночки, запряже-
на кіньми святкова підвода. 
Усі їх, звичайно, тепер теж 
можна з’їсти, бо місію окраси 
фестивалю вони виконали. 

Разом вилікуємо 
Марійку!

У неділю, перед самим за-
криттям фестивалю, ті еле-
менти «будинкового містеч-
ка», що найбільше полю-
билися гостям, можна бу-
ло викупити на аукціоні. Ко-
жен охочий зміг долучити-
ся до збирання коштів на лі-
кування трирічної дівчинки 
Марійки. 

Марійка Пенченко пере-
буває в Італії, де за її жит-
тя борються лікарі. Попри 
складний характер захво-
рювань, дівчинка має всі 
шанси повноцінно жити. 
Щоб провести складні опе-
рації та пройти реабіліта-
ційний період, потрібно чи-
мало коштів. Тож усі 24 586 
гривень, які вдалося зібра-
ти, перерахують захворілій 
дівчинці.

Разом з організатора-
ми раділи успіху фестива-
лю й меценати, які не шко-
дували зусиль. У цій ро-
лі виступила група енерге-
тичних компаній «Ренер». 
Зрештою, такі заходи важ-
ко уявити без підтримки 
людей, для яких допомога 
ближньому — важлива по-
треба душі. 

У бібліотеці  
ім. Кропивницького 
відкрили  
виставку  
про становлення 
миколаївського 
телебачення  
і радіомовлення.

Від багатства пряників 
розбігалися очі

Марійка Пенченко отримає 
гроші на лікування 

напередодні  
Святого Миколая

Діти із задоволенням робили пряничні будиночки, 
прикрашали їх і продавали
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