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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТИМОФІЙ МИЛОВАНОВ:
«Ми очікуємо,  
що програму, 

ухвалену на 
робочому рівні 

Staff level agreement, 
найближчим часом 

ухвалить і рада 
директорів фонду».

РФ позбавили права 
голосу. Покищо

ПОЗИЦІЯ. У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Держ-
думи РФ. Ця пропозиція литовського депутата Емануеліса Зінге-
ріса отримала достатню кількість голосів під час відкриття зимо-
вої сесії Асамблеї у Страсбурзі. Її спричинено намірами Росії про-
вести референдум щодо співвідношення міжнародного права та 
внутрішнього законодавства РФ. Головуючий на засіданні депу-
тат від Латвії Борис Цилевич повідомив, що повноваження росій-
ської делегації оскаржено без дебатів, а моніторинговий комітет 
має підготувати належну доповідь.

А інші депутати запропонували оскаржити повноваження деле-
гації РФ на процедурних підставах через вибори до Держдуми в 
окупованому Криму. Бо за міжнародним правом жителі анексова-
них територій мають брати участь у виборах у тій державі, якій ці 
території законно належать, тобто України. Та й кілька депутатів 
РФ раніше потрапили під санкції Європейського Союзу. Ця про-
позиція теж набрала необхідну кількість голосів. І це питання має 
розглядати процедурний комітет, повідомляє УНІАН.

Тож поки що у Страсбурзі делегати РФ не мають права голо-
су, можуть лише брати участь у засіданнях. 

66 млрд грн
закладено цьогоріч у дорожньому 

фонді на ремонт і будівництво доріг 
місцевого та державного значення 

НЕДОСТУПНИЙ ЕКРАН. Із 28 січня заплановано кодування 
супутникового сигналу деяких вітчизняних телеканалів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства про неухильне наближення позитивного 
для України рішення МВФ 

3 6 
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Українська піаністка 
Надія Шпаченко отримала 
найпрестижнішу музичну 
нагороду «Греммі» у категорії 
«Найкраща класична збірка»

ЗНАЙ НАШИХ!

Від профілактики  
хвороб  
у сільськогосподарських 
тварин великою мірою 
залежить наше здоров’я 
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Українське 
теленебачення?

Голокост — вирок нелюдським  
політичним режимам
ГІРКА ПАМ’ЯТЬ. Жодна нація чи країна не має морального права вирішувати долі інших народів

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Робочий візит Президента Володи-
мира Зеленського до Республіки 

Польща став логічним продовженням 

аналогічного візиту до Держави Ізра-
їль. Нині в обох цих країнах (та й у всіх 
куточках світу) згадують жертв Голо-
косту, влаштованого режимом нацист-
ської Німеччини здебільшого стосов-
но єврейського населення під час Дру-

гої світової війни.  Зустрітися з поль-
ським колегою на землі обітованій гла-
ва нашої держави не зміг через відмову 
Анджея Дуди прибути на вшанування. 
Адже організатори не внесли його до 
переліку гостей, яким планували нада-

ти слово. У їхніх очах головним обстою-
вачем історичної правди й поборником 
антисемітизму постав володар Кремля, 
що видається доволі суперечливим по-
глядом на тлі заяв Путіна про причини 
Голокосту та його ініціаторів. Натомість 

Анджей Дуда не побачив потреби за-
просити до Польщі російського колегу 
на вшанування пам’яті жертв нацист-
ського концтабору Аушвіц-Бір-
кенау. 75 років тому його звільни-
ли воїни І Українського фронту. 2
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Обвинуваченому Іщенку В. І., АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2.
Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд матеріалів кримінального про-

вадження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого Іщенка В. І. — адвока-
та Балухатого О. П. на вирок Святошинського районного суду міста Києва від 23 верес-
ня 2019 року, яким Іщенка В. І. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, призначено на 14 год. 45 хв. 4 лютого 2020 року.

Суддя О. М. Чорний

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Морозов Олег Володимирович, 24.05.1979 року народження, проживаючий за 

адресою: м. Луганськ, площа Героїв ВВВ, буд. 7, кв. 38, відповідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 03.02.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Вінницькій 
області (м. Вінниця, вул. Грушевського, 27) до начальника 2 відділення Панченка О. О. (тел.: 0 (432) 
59-92-37), для участі у проведенні допиту як підозрюваного, надання доступу до матеріалів досудо-
вого розслідування, вручення обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 22020020000000007.

Зіпсоване посвідчення громадянина 
евакуйованого у 1986 році із зони

відчуження категорії 2 серії Б №051281 
від 27.05.1993 р., видане Київською

облдержадміністрацією на ім’я 
Скопича Олександра Лукашевича, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000106 
(номер справи 1-кп/243/74/2018) за обвинуваченням Бірюкова 
Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Воронков Д. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Ле-
онідовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у су-
дове засідання, яке відбудеться 4 лютого 2020 року в залі судо-
вого засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України та здійснити спеціальне судове провадження.

Оголошення про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кри-

мінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за  
№ 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спеціальне судове 
провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимиро-
вича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинуваль-
ний акт призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному про-
вадженні .       

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в 
судове засідання  на 14 год. 00 хв.03 лютого 2020 року обвинувачено-
го Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для 
розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідан-
ня відбудеться  в приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.         

Головуючий суддя Мойсак С. М.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (адреса: 30405, Хмельницька об-
ласть, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 30) викликає в судові засідання представни-
ка товариства з обмеженою відповідальністю «Цефей Груп» на 7 лютого 2020 року о 10 го-
дині 30 хвилин та на 11 лютого 2020 року о 10 годині 00 хвилин, як відповідача по справі  
№ 688/3223/19, 2/688/213/20 за позовом Лук’янчука Віктора Васильовича до товариства з об-
меженою відповідальністю «Цефей Груп» про стягнення грошових коштів, невиплачених при 
звільненні, та середнього заробітку з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та неви-
конання обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі на-
явних у справі даних та постановлено заочне рішення.

Суддя О. Г. Березюк

Повістка  
11-кп/778/1900/19

Запорізький апеляційний суд викликає обвинуваченого Васильєва П. С., адвокатів Довженко В. І., 
Прокопцева С. В., Шамардіна В. М., Бондаренко М.С., потерпілих: Куденко С. С., Пазіо Д. В., Сущен-
ко С. В., на 10.30 год. 06.02.2020 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляцій-
ними скаргами прокурора Костянтинівської МП Донецької обл., обвинуваченого Костюкова М. А., 
адвокатів Шамардіна В.М. та Довженка В. І., обвинуваченого Губченка Д. В., адвоката Новікова О. О. на 
вирок Костянтинівського міськрайонного суду Донецької обл. від 01.02.2017 р. Обов’язок — нада-
ти паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбут-
тя — в ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя В. А. Фомін

Повідомляємо, що відповідно з Наказом Акціонерно-
го товариства «Перший київський машинобудівний завод»  
№ 136/к від 30 жовтня 2019 року Галана А. Й. поновлено на 
робочому місці на посаді директора з соціально-побутових 
питань Акціонерного товариства «Перший київський маши-
нобудівний завод» з 20 жовтня 2015 року. 23 січня 2020 ро-
ку Галан А.Й. не з’явився на робочому місці. Просимо Га-
лана А. Й. надати пояснення щодо відсутності на робочому  
місці. AT «ПКМЗ».

Розшукуються спадкоємці 

Пустовойтенка Леоніда Анатолійовича, 

який помер 2 серпня 2018 року. 

Звертатися протягом місяця з дня публікації 

оголошення за адресою: 61001, м. Харків, 

вул. Плеханівська, 63, оф. 309, 

тел.: (057) 758-52-58, 050-99-20-98-0, 

нотаріус Железняк Л. В.

Спільне підприємство у формі ПРАТ «Софрахім» (ідентифіка-
ційний код 00393703) повідомляє, що Загальними зборами ак-
ціонерів СП ПРАТ «Софрахім» від 20.01.2020 року прийнято рі-
шення про припинення діяльності юридичної особи в результа-
ті ліквідації.

Кредитори можуть заявляти свої письмові вимоги про-
тягом двох місяців з дня опублікування цього повідомлення 
про прийняття рішення про припинення діяльності юридичної  
особи в результаті ліквідації. Письмові вимоги прийма-
ють за адресою: 51402, Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Заводська, 44 (а/с 360). Голова ліквідаційної комісії  
(тел. 050-342-86-87).

Втрачений судновий білет 
серії СБ № 008120  
від 29.04.2013 р. 

на човен «Крим» бортовий 
реєстраційний номер  

ЛУЦ-0361-К, 
власник Мазурок Юрій  

Степанович, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 грудня 2019 р. № 1176 
Київ

Про внесення змін до Порядку розподілу 
коштів, що надходять на поточні рахунки 

із спеціальним режимом використання для 
проведення розрахунків з постачальником 

природного газу, на якого покладено 
спеціальні обов’язки 

Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
Внести до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеці-

альним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником при-
родного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 53, ст. 1417; 2016 р., № 2, ст. 84, № 83, ст. 2737, № 98, ст. 3186; 2017 р., 
№ 16, ст. 466, № 59, ст. 1786, № 100, ст. 3059; 2018 р., № 23, ст. 799, № 92, ст. 3052; 
2019 р., № 84, ст. 2854), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2019 р. № 1176
ЗМІнИ, 

що вносяться до Порядку розподілу коштів, що надходять  
на поточні рахунки із спеціальним режимом використання  

для проведення розрахунків з постачальником природного газу,  
на якого покладено спеціальні обов’язки 

1. Пункт 10 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною та/або теплогенеруючою  організацією рі-

шення про зміну розміру нарахувань для споживачів у зв’язку із зниженням протягом 
опалювального сезону для них ціни на природний газ (без урахування зміни тарифів 
на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки 
(націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової енергії та/
або надання комунальних послуг з централізованого опалення,  послуг з централізо-
ваного постачання гарячої води, така теплопостачальна та/або теплогенеруюча орга-
нізація до 5 числа розрахункового місяця письмово інформує Комісію про прийняте 
рішення та подає  за встановленими нею формами розрахункову структуру тарифів 
на теплову енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення,  послуги 
з централізованого постачання гарячої води,  що враховує перераховану річну пла-
новану вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів, з урахуванням 
перерахованої вартості природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з 
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) по-
стачальника), визначену для місяця, за який прийнято рішення про зміну розміру на-
рахувань, за незмінних інших складових тарифу.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
2. Підпункт 1 пункту 12 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі надходження до 5 числа розрахункового місяця у письмовій формі ін-

формації про прийняті теплопостачальними та/або теплогенеруючими організація-
ми рішення про зміну в розрахунковому місяці розміру нарахувань для споживачів 
у зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ціни на природний газ (без 
урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного га-
зу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для ви-
робництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого 
опалення,  послуг з централізованого постачання гарячої води, Комісія враховує за-
значену інформацію шляхом внесення змін до реєстру нормативів на розрахунко-
вий місяць.».

3. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною організацією рішення про зміну в розрахун-

ковому місяці розміру нарахувань для споживачів у зв’язку із зниженням протягом 
опалювального сезону ціни на природний газ (без урахування зміни тарифів на по-
слуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (на-
цінки) постачальника), що використовується для виробництва теплової енергії та/або 
надання комунальних послуг з централізованого опалення, послуг з централізовано-
го постачання гарячої води, в знаменнику формули Нтг замість показника Вте вико-
ристовується показник Втеп, де Втеп  — перерахована річна планована вартість тепло-
вої енергії для відповідної категорії споживачів, що враховує перераховану вартість 
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та роз-
поділу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), визначену 
для відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тари-
фу, гривень (без урахування податку на додану вартість).

У разі прийняття теплогенеруючою організацією (у якої теплопостачальна органі-
зація купує теплову енергію) рішення про зміну в розрахунковому місяці розміру на-

рахувань для споживачів у зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ці-
ни на природний газ (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та 
розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що ви-
користовується для виробництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг 
з централізованого опалення,  послуг з централізованого постачання гарячої води, в 
чисельнику формули Нтг замість показника Вкт використовується показник Вктп, де 
Вктп — витрати на куплену теплову енергію, вартість якої перераховано для відповід-
ної категорії споживачів у зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ціни 
на природний газ, що використовується для її виробництва, визначені для відповід-
ного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу, гривень 
(без урахування податку на додану вартість).».

4. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною та/або теплогенеруючою організацією рі-

шення про зміну в розрахунковому місяці розміру нарахувань для споживачів в 
зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ціни на природний газ (без 
урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного га-
зу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для ви-
робництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого 
опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води, у знаменнику форму-
ли Нгтр замість показника Вте використовується показник Втеп.».

5. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною та/або теплогенеруючою  організацією 

рішення про зміну у розрахунковому місяці розміру нарахувань для споживачів у 
зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ціни на природний газ (без 
урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного га-
зу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для ви-
робництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого 
опалення,  послуг з централізованого постачання гарячої води, у знаменнику форму-
ли Нгр замість показника Вте використовується показник Втеп.».

6. Пункт 20 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною організацією рішення про зміну розміру на-

рахувань для споживачів у зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ці-
ни на природний газ (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та 
розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що ви-
користовується для виробництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг 
з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води, в 
знаменнику формули Нгб замість показника Вте використовується показник Втеп, а в 
чисельнику формули Нгб замість показника Вгт використовується показник Вфвг, де 
Вфвг — розрахункові витрати на природний газ з урахуванням фактичної вартості га-
зу у відповідному місяці опалювального періоду (у разі прийняття теплопостачаль-
ною організацією рішення про зміну розміру нарахувань для споживачів у зв’язку із 
зниженням протягом опалювального сезону ціни на природний газ), а також послу-
ги з його транспортування та розподілу в структурі діючого у розрахунковому місяці 
тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).».

У зв’язку з цим абзаци шостий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьо-
мим — шістнадцятим.

7. Пункт 23 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі прийняття теплопостачальною та/або теплогенеруючою  організацією рі-

шення про зміну в розрахунковому місяці розміру нарахувань для споживачів, у 
зв’язку із зниженням протягом опалювального сезону ціни на природний газ (без 
урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного га-
зу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для ви-
робництва теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого 
опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води, у формулі Нгран за-
мість показника Вте використовується показник Втеп.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — десятий вважати відповідно абзацами восьмим 
— одинадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 січня 2020 р. № 17 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного газу  
для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу

Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226; 
2019 р., № 98, ст. 3268), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січ-
ня 2020 року.
 Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 24 січня 2020 р. № 17
ЗМІнИ, 

що вносяться до Положення про покладення спеціальних  
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку  
природного газу

1. Абзац п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:
«З 1 січня 2020 р. ціна придбання природного газу не може бути вищою за ці-

ну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 цього Положення, 
за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК «Нафтогаз України» на рівні 
1,917 відсотка зазначеної ціни.».

2. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. З 1 січня 2020 р. НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання при-

родного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встанов-
люються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, 
який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) 
природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідер-
ландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу від-
повідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF 
та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки 
входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 січня 2020 р. № 4 
Київ

Про внесення змін до граничних норм витрат 
на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію

Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
Внести зміни до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 13 липня 2011 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 54,  
ст. 2150), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 13 липня 2011 р. № 740  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 15 січня 2020 р. № 4)

ГРАнИЧнІ нОРМИ 
витрат на копіювання або друк документів,  
що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів 
формату А4 та меншого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру  
прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб за виготовлення однієї  
сторінки

Копіювання або друк копій документів 
формату А3 та більшого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру  
прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб за виготовлення однієї  
сторінки

Копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах 
поряд з відкритою інформацією містить-
ся інформація з обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлення, приховування 
тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб 
за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів 
шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру про-
житкового мінімуму для працездатних 
осіб за сканування однієї сторінки

________
Примітка.  Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення 

однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку  
документів.



28 січня 2020 року, вівторок, № 16 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000861 від 
23 серпня 2016 року, за підозрою Федоренка Сергія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федоренка Сергія Миколайовича в судо-
ве засідання на 3 лютого 2020 року о 09 годині 10 хвилин, яке відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченого та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/341/2019 за обвинуваченням Мінкіна В. В. 
за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових 
розслідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 05.02.2020 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним-
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL48N016541
Короткий опис активів в лотах Майнові права на нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)

11.02.2020 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)

Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/46204-asset-sell-
id-254829

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
Повторного аукціону з продажу майна 

(активів) Банку, а саме:
Лот № 404335 Квартира № 26, заг.пл. 144,51 кв.м., за адресою: Кірово-

градська обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квар-
тира №26

Початкова ціна продажу: 1 538 987,25 грн.(не підлягає оподаткуванню 
ПДВ) 

Розмір гарантійного внеску: 153 898,73 грн
Лот № 404337 Квартира № 28, заг.пл. 94,56 кв.м., за адресою: Кірово-

градська обл., м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, квар-
тира №28

Початкова ціна продажу: 1 113 462,26 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 111 346,23 грн
Лот № 404340 Квартира № 50, заг.пл. 33,55 кв.м., за адресою: Кірово-

градська обл., м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд. 3, квартира №50
Початкова ціна продажу: 384 655,22 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 38 465,52 грн
Лот № 404341 Квартира № 26, заг.пл. 55,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. 

Гарматна, буд. 18, квартира № 26
Початкова ціна продажу: 1 503 248,21 грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 150 324,82 грн
Лот № 404343 Квартира № 15, заг.пл. 68,6 кв.м., за адресою: м. Суми, 

вул. Кооперативна, буд. 7, квартира №15
Початкова ціна продажу: 813 097,71 грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 81 309,71 грн
Лот № 404345 Квартира № 13, заг.пл. 75,99 кв.м., за адресою: м. Суми, 

вул. Кооперативна, буд. 7, квартира №13
Початкова ціна продажу: 852 225,12 грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 222,51 грн
Лот № 404347 Квартира № 30, заг.пл. 79,8 кв.м., за адресою: Харків-

ська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, квар-
тира №30

Початкова ціна продажу: 775 256,16 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 77 525,62 грн
Лот № 404348 Земельна ділянка, заг.пл. 1,413 га, 

К/Н:3222486600:04:004:0032 (цільове призначення: для введення промис-
ловості, комерційного використання і громадського призначення), за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 3 258 930,11  грн. (не підлягає оподаткуван-
ню ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 325 893,01 грн
Лот № 404350 Квартира № 16, заг.пл. 76,27 кв.м., за адресою: м. Суми, 

вул. Кооперативна, буд. 7, квартира №16
Початкова ціна продажу: 856 441,46 грн. (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 85 644,15 грн
Лот № 404352 8 (вісім) земельних ділянок з цільовим призначенням:  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд, а саме:

земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0003;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0004;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0005;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0006;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0008;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0009;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0010;
земельна ділянка, заг.пл. 2 га, К/Н:3221482803:02:004:0011, за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Зозулі
Початкова ціна продажу: 23 761 846,35 грн. (не підлягає оподаткуван-

ню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 2 376 184,64 грн
Лот № 404354 3 (три) земельні ділянки з цільовим призначенням: для ін-

дивідуального садівництва, а саме:
земельна ділянка, заг.пл. 14 га, К/Н:3221487300:02:001:0016;
земельна ділянка, заг.пл. 20,0002 га, К/Н:3221487300:02:022:0013;

земельна ділянка, заг.пл, 32 га, К/Н:3221487300:02:023:0015, за адресою: 
Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська селищна рада

Початкова ціна продажу: 29 118 338. 00 грн. (не підлягає оподаткуван-
ню ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 2 911 833.80 грн
Лот № 404356 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначен-

ням: для будівництва та житлового будинку, господарських будівель і 
споруд(присадибна ділянка), а саме:

земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0087;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0090;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0088;
земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:5324081908:08:001:0089, за адре-

сою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Затурино
Початкова ціна продажу: 879 335,84  грн (не підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 87 933,58 грн
Лот № 404358 Земельна ділянка, заг.пл. 0,198 га, 

К/Н:5322485103:03:001:0016 (цільове призначення:для комерційного вико-
ристання), за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки

Початкова ціна продажу: 93 978,26 грн (не підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 9 397,83 грн
Лот № 404360 Земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, 

К/Н:6123081500:02:001:0033 (цільове призначення: для індивідуального 
житлового будівництва), за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, 
с. Вікторівка, вул. Львівська

Початкова ціна продажу: 113 477,89 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 11 347,79 грн
Лот № 404362  Земельна ділянка, заг.пл. 0,2 га,  

К/Н:6325183501:00:003:0027 (цільове призначення: для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка), за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Руські Тиш-
ки, вул. Сонячна, 7

Початкова ціна продажу: 181 256,09 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 18 125,61 грн
Лот № 404363 Земельна ділянка, заг.пл. 3,033 га, 

К/Н:3222486600:04:004:0707 (цільове призначення: для промисловості, ко-
мерційного, громадського призначення) за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, Тарасівська сільрада

Початкова ціна продажу: 4 501 185,29 грн (не підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 450 118,85 грн
Лот № 404329 Нежитлове напівпідвальне приміщення, заг.пл., 106,80 

кв.м., за адресою: Волинська обл., м. Луцьк вул. Б.Хмельницького, буд. 16
Початкова ціна продажу: 1 872 287,84 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 187 228,78 грн
Лот № 404331 Вбудоване нежитлове приміщення, заг.пл. 92,50 кв.м,  

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України,  
буд. 99

Початкова ціна продажу: 424 269,06 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 42 426,91 грн
Лот № 404332 Нежитлова будівля, заг.пл. 391,20 кв.м., за адресою: Хар-

ківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, буд. 10А (десять «А»)
Початкова ціна продажу: 930 033,28 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 003,33 грн
Лот № 404333 Житловий будинок з прибудовами та мансар-

дою, заг.пл. 126,1 кв.м. та земельна ділянка, заг.пл. 0,0531 га,  
К/Н:7110136700:04:019:0061 (цільове призначення: для будівництва і об-
слуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд), за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 50

Початкова ціна продажу: 1 708 576,43 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 170 857,64 грн
Лот № 404334 Нежитлові будівлі, а саме: офісні приміщення (літ. А-І,а), 

будівля магазину з прибудовою 59,1 кв.м (літ Б-1, б) , погріб (літ.В), вби-
ральня (літ. Г), огорожа №1-4 замощення №1, водоколонка №5, заг.пл.  
82 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 52

Початкова ціна продажу: 1 360 896,89 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 136 089,69 грн
Лот № 404336 Нежитлові будівлі, заг.пл. 3 470,40 кв.м, за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка,  вул. Садова, буд. 4 
Початкова ціна продажу: 2 204 553,66 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 220 455,37 грн
Лот № 404339 Незавершене будівництво житлового будинку, заг.пл. 

532,60 кв.м  та земельна ділянка, заг.пл. 0,12 га, К/Н:5610100000:01:045:0057 

(цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового бу-
динку, господарських споруд), за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, буд. 19

Початкова ціна продажу: 2 581 855,61 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 258 185,56 грн
Лот № 404342 Адмінприміщення, заг.пл. 363,90 кв.м, виробнича база 

(столярний цех, сушарня, складські приміщення), заг.пл. 530,30 кв.м, зе-
мельна ділянка,, заг.пл. 0,5489 га, К/Н:5625085600:01:004:0948 (цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування пилорами та допоміжних 
будівель та споруд), за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Ро-
китне, вул. Ювілейна, буд.15

Початкова ціна продажу: 937 911,84 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 93 791,18 грн
Лот № 404344 Житлова нерухомість, заг.пл. 242,5 кв.м та земельна ді-

лянка, заг.пл. 0.1 га, К/Н:5910200000:22:008:0015 (цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд), за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Л.Українки, буд.101

Початкова ціна продажу: 774 798,35 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 77 479,84 грн
Лот № 404346 Будівлі та споруди (нежилі приміщення), заг.пл. 937,70 

кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Кі-
ровське (селище міського типу Обухівка), вул.  Вознесенська, буд. 62А

Початкова ціна продажу: 1 566 174,56 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 156 617,46 грн
Лот № 404349 Земельна ділянка №28, заг.пл. 0,1422 га, 

К/Н:5910700000:05:010:0018 (цільове призначення: для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі) та нежитлова будівля (будівля ресторану, 
А-2), заг.пл. 1,485,90 га, за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бул. Свободи 
(бул. Жовтневої Революції), буд. 28

Початкова ціна продажу: 7 230 238,15 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 723 023,82 грн
Лот № 404351 Незавершене будівництво 5-ти поверхового житлового 

будинку(готовність 46,7%), заг.пл. 380,90 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Мучна, буд. 46 «а»

Початкова ціна продажу: 1 551 640,81 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 155 164,08 грн
Лот № 404353 Майнові права на 4-х кімнатну квартиру №109, заг.пл. 

143.60 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 1Б, квар-
тира №109 в буд. осях А-Ж, 1-5

Початкова ціна продажу: 1 903 067,04 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 190 306,70 грн
Лот № 404355 Майнові права на 2-кімнатну квартиру № 110, заг.пл. 84,47 

кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, №1Б, квартира №110 
в буд. осях А-Ж, 4-7

Початкова ціна продажу: 1 162 829,64 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 116 282,96 грн
Лот № 404357 Нежитлові приміщення в нежитловій будівлі «корпус №4», 

заг.пл. 14 626,30 кв.м. та обладнання в кількості 164 од, за адресою: Черні-
гівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 109/3

Початкова ціна продажу: 52 692 339,31 грн (підлягає оподаткуванню 
ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: 5 269 233,93 грн
Лот № 404359 Нежила будівля, будинок культури, заг.пл. 5 727,20 кв.м, 

за адресою: м. Київ, вул. Василенка Миколи, буд.15-А
Початкова ціна продажу: 65 336 383,40 грн (підлягає оподаткуванню 

ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: 6 533 638,34 грн
Лот №404361 Майновий комплекс в цілому ремонтно-технічної діль-

ниці, заг.пл. 1409,80 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Лепсе Івана, буд. 23  
(Б, В, Г, Д, Е)

Початкова ціна продажу: 5 341 328.04 грн (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 534 132.80 грн.

Аукціон відбудеться 17.02.2020 року з 9:00 до 18:00 на сайті  
https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрі-
лецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в елек-
тронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 16.02.2020 
року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 16.02.2020 ро-
ку на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500,  
п/р UA563226690000026004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк 
України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш де-
тальною інформацією звертатись за тел.: 044-331-17-21, 044-594-11-09.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Каніщі Вікторію Валеріївну, 20.11.1969 року народжен-
ня, як обвинувачену в судове засідання по кримінальному провадженню №420 151 103 30000017 внесено-
го до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинуваченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, яке призначено на 15 год. 00 хв. 
5 лютого 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченої Каніщі Вікторії Валеріївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану Василівну, 24.10.1976 року наро-
дження, як обвинувачену в судове засідання по кримінальному провадженню №420 160 000 00002780 вне-
сеного до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 09 год. 15 хв. 4 лютого 2020 
року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченої Хожаінової Оксани Василівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Іванова Валерія Ва-
сильовича, 18.11.1981 року народження, уродженця смт Тошківка Луганської об-
ласті, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: вул. 
Зарічна, 18/2, м. Первомайськ Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться о 9 годині 45 хвилин 31 січня 2020 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського район-
ного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської області, вул. 
Миру, З8-А, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. З ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки 
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 6 лютого 2020 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обви-
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народжен-
ня, у рамках кримінального провадження № 42016000000002779, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 жовтня 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя Є. О. Мартинов

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1547/2019 за обвинуваченням Грицаєнка 
Віталія Олеговича, 10.07.1989 р.н., за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань  
№ 42018000000003068 від 10.12.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться о 09 год. 30 хв. 
07.02.2020 року в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Голуб
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3 Черкаська -2 +3 -2 +3
Житомирська -2 +3 -2 +3 Кіровоградська -2 +3 -2 +3
Чернігівська -2 +3 -2 +3 Полтавська -2 +3 -2 +3
Сумська -2 +3 -2 +3 Дніпропетровська -2 +3 -2 +3
Закарпатська -2 +3 -2 +3 Одеська -2 +3 +3 +8
Рівненська -2 +3 -2 +3 Миколаївська -2 +3 +3 +8
Львівська -2 +3 -2 +3 Херсонська -2 +3 +3 +8
Івано-Франківська -2 +3 -2 +3 Запорізька -2 +3 0 +5
Волинська -2 +3 -2 +3 Харківська -2 +3 0 +5
Хмельницька -2 +3 -2 +3 Донецька -2 +3 0 +5
Чернівецька -2 +3 -2 +3 Луганська -2 +3 0 +5
Тернопільська -2 +3 -2 +3 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька -2 +3 -2 +3 Київ 0 +2  0 +2
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Золоті запливи Михайла Романчука
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Є НОВИЙ РЕКОРД! Український пла-
вець Михайло Романчук виборов зо-
лоту медаль на міжнародному турнірі 
Luxembourg Euro Meet 2020. Він став най-
сильнішим на дистанції 800 метрів віль-
ним стилем. Результат нашого спортсме-
на у фіналі — 7:48,9. Михайло на 0,15 се-
кунди випередив британця Даніеля Джер-
віса та на 1,63 — чеського плавця Яна Мі-
ка. Днем раніше в Люксембурзі Михайло 
переміг на дистанції 1500 м.

23-річний рівнянин Михайло Роман-
чук уже тричі перемагав на чемпіо-
натах світу. Одну із золотих нагород 
2018-го в Глазго він виборов саме на 
дистанції 800 м вільним стилем. А «зо-
лото» чемпіонату світу на дистанції 
1500 м Михайло виграв того-таки 2018 
року в Китаї. 

«Дракон і Тигр» зустріли Мишу 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СВЯТО. Команда сєверодо-
нецького клубу східних бойо-
вих та оздоровчих систем узя-
ла участь у дні українсько-ки-
тайського культурного діалогу, 
а також святкуванні нового ро-
ку за східним календарем, що 
відбулися в Полтавській гімна-

зії №33. Для участі в цих захо-
дах хлопців запросили органі-
затори — представники інсти-
туту Конфуція Київського на-
ціонального лінгвістичного уні-
верситету.

Завдяки директорові інсти-
туту Конфуція КНЛУ профе-
сорові Ши Яцзюню для гімна-
зистів і гостей було організо-
вано майстер-класи з калігра-

фії та образотворчого мисте-
цтва. Але найбільше враження 
на всіх справила гала-програ-
ма до святкування китайсько-
го нового року.

Як ідеться на сайті сєверо-
донецького клубу східних бо-
йових та оздоровчих систем, 
команда з міста хіміків зумі-
ла здивувати китайських фа-
хівців навичками. Підлітки не 

тільки успішно  тренуються, а 
й дистанційно вивчають китай-
ську мову в інституті Конфуція. 
Сєверодонеччани зважилися 
продемонструвати гостям свя-
та свої навички в китайському 
бойовому мистецтві школи гун-
фу «Дракон і Тигр». Як нагоро-
ду команда привезла до рідно-
го міста китайський ієрогліф, 
подарований на щастя.

Юні краєзнавці 
підготували книжку 
про земляків-героїв 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У київському видавництві «Фенікс» вийшла 
друком книжка «Конотопська Небесна чота. 2014—2018», 
у якій вміщено розповіді про 16 уродженців міста Коното-
па і Конотопського району на Сумщині, загиблих на Донба-
сі. Автори героїчних історій — вихованці гуртка «Юні жур-
налісти-краєз-
навці» Коно-
топської стан-
ції юних техні-
ків, учні шкіл 
району. Вони 
впродовж май-
же двох років 
збирали мате-
ріали, зустрі-
чалися з рід-
ними, друзя-
ми і знайо-
мими героїв. 
Як повідомив 
у п о р я д н и к 
видання ке-
рівник гурт-
ка журна-
ліст ігор Ли-
сий, значну 
д о п о м о г у 
авторсько-
му колекти-
ву надали 
Національ-
ний му-
зей Рево-
люції гіднос-
ті, Конотопська міська рада, яка підтримала коштами в 
ме жах проєкту «Пам’ятаємо героїв», небайдужі земляки.  
Найближчими днями відбудеться презентація книжки, на 
яку запрошено рідних і близьких загиблих земляків, гро-
мадськість, жителів міста і району. Наклад буде передано 
бібліотекам та навчальним закладам Конотопа і району.

Команда спортсменів школи гун-фу «Дракон і Тигр» із Сєверодонецька вчилася каліграфії під керівництвом викладача 
китайської мови Лі Лаоші і директора Інституту Конфуція професора Ши Яцзюня
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У селі на Закарпатті змагалися гентеші
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО!   Святковий 
день з показовим смалінням 
свині соломою та її розбиран-
ням, готуванням страв зі сві-
жого м’яса за народними тра-
диціями пройшов у закарпат-
ському селі Геча на Берегів-
щині. Фестиваль гентешів (з 
угорської різників), який від-
бувався вчотирнадцяте, де-
монстрував майстерність роз-
робляння туш і приготування 
страв зі свинини. Усе відбува-
ється у присутності туристів, 
які із задоволенням приїздять 
сюди щороку саме на це на-
родне свято, головне в якому 
—  професійне змагання. 

Поряд з учасниками з Украї-
ни в кухарських перегонах взя-
ли участь гості із Сербії, Ру-
мунії та Угорщини — загалом 
15 команд. Учасники готували 
ковбаси, гурки, шойт (салти-
сон), шовдар (стегно), рульки, 

шкварки та іншу смакоту. Па-
хощі на сільському стадіоні по-
ширювалися неймовірні! Дех-
то з кулінарів навіть зумів до 
середини дня подати на столи 
гостей копчені вироби. 

Дегустаційна комісія, 
яка працювала весь день, 
найкращих кухарів відзна-
чила кубками і грошови-
ми винагородами. Гості, 
яких протягом дня тут по-

бувало близько двох ти-
сяч, роз’їхалися задоволе-
ними і ситими. А про ба-
гатство нових вражень ще 
довго переповідали роди-
чам і знайомим.

Туристів ваблять не лише смачні наїдки, а й цікаве видовище
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