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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Законопроєкт нині 

передано до комітету, 
його розглядатимуть, 

мені здається, цього 
тижня. Я впевнений, 

що ми його 
ухвалимо».

Рекордний експорт 
овочів і фруктів

ЗДОБУТКИ. За підсумками 2019 року Україна експортувала 
плодоовочевої продукції на рекордні 339 мільйонів доларів. Про це 
повідомила пресслужба аналітичної платформи East-Fruit.

«У 2019 році наша країна повністю оправилась від російського 
ембарго, однак припинила постачання на ринок Росії повністю», — 
йдеться в повідомленні. Ми значно розширили географію експор-
ту: істотно підвищилася вартість експортованої продукції, відтепер 
її поставляють до країн з високими вимогами до якості та безпеки.

Експорт овочів, фруктів, ягід і горіхів, свіжих, заморожених і су-
шених, забезпечив Україні 2019-го виручку на 9,4% більшу, ніж у 
2018-му, і на 20,1% більшу, ніж у 2017 році, повідомляє УНІАН.

Головними товарними групами експорту української плодоово-
чевої продукції торік були волоські горіхи, ягоди і яблука. Приріст 
виручки від експорту яблук за два роки перевищив 150%, а екс-
порт горіхів і заморожених ягід зріс приблизно однаково — на 37% 
за два роки. При цьому питома вага цих трьох провідних катего-
рій в загальному експорті плодоовочевої продукції щоразу зрос-
тає й сягнула 70%.

22,2 млрд дол. 
становив експорт української продукції 

сільського господарства у 2019 році. Це 
на 19% більше, ніж попереднього року

ЕКРАН. Жителі прикордонних областей України безкоштовно 
дивляться телеканали сусідніх країн, тому що вітчизняні 
закодували

На кого сьогодні 
працює тарілка

Президент про закон щодо заборони повернення 
визнаних неплатоспроможними банків колишнім 
власникам

3 9 
ОРІЄНТИР

Україна може втратити місце 
в першій трійці світових 
експортерів меду, якщо не 
вживатиме дієвих заходів 
проти його фальсифікації

БЕЗПЕКА СПОЖИВАЧІВ 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про ліквідацію територіального та 
міжрегіонального територіального 
органу Державної екологічної 
інспекції»
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Державний аграрний реєстр діє
АГРАРНА ПОЛІТИКА. Відсьогодні сільгоспвиробники отримали онлайн-сервіс для оперативної 
взаємодії з органами державної влади

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Державний аграрний реєстр — 
новий безкоштовний онлайн-

сервіс для аграріїв, який поки що 
працює в пілотному режимі, пові-

домляє пресслужба Мінеконом-
розвитку. На цьому етапі новий 
сервіс об’єднує інформацію з чо-
тирьох реєстрів: Державного зе-
мельного кадастру, Реєстру юри-
дичних та фізичних осіб, Реєстру 
речових прав і Реєстру тварин.

Необхідність докорінної реор-
ганізації Держгеокадастру не-
давно обґрунтував у своєму ви-
ступі Прем’єр-міністр України 
Олексій Гончарук: «Те, що там 
зараз відбувається, це треш. 
Ми виходимо з того, що там аб-

солютно прогнила система, де 
працюють переважно корупці-
онери».

Нагадаємо, що попередни-
ком Держгеокадастру було 
Держзем агентство. Маючи ве-
лику кількість повноважень, зо-

крема монопольних, ця струк-
тура почала коригувати під се-
бе законодавство, у підсумку чо-
го основною функцією цього ор-
гану стало безконтрольне 
розпорядження земельни-
ми ресурсами. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луган-

ської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до 
ЄРДР за № 22017130000000148 від 27.06.2017 року за обви-
нуваченням Фролова Вадима Вікторовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдар-
ського районного суду Луганської області ухвалено здій-
снення спеціального судового провадження у справі

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Ва-
дима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. 
Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 11.02.2020 року о 10-00 год в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою не прибув за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постано-
вити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Суддя Мартинюк В. Б.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1305/2019, справа №761/41270/2019 за 
обвинуваченням Жириновського Володимира Воль-
фовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. З ст. 27, ч. З ст. 258-5 КК Украї-
ни, Дєгтярьова Михайла Володимировича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбачених  
ч. З ст. 258-5 КК України, Діденка Олексія Миколайо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. З ст. 258-5 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12014000000000291.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 11.02.2020 о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного 
суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31 А, каб. № 510.

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 Т. В. Овсеп’ян

Повістка про виклик обвинуваченого в судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 

22.01.1985 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно 
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 12 лютого 2020 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського ра-
йонного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, 
вул. Навроцького, 5, зал №48, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений. Обвинувачений Аверін 
К. Є. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

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 В. М. Микитенко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачених Малову Катерину Валеріїв-
ну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, місце фак-
тичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильни-
ків, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрів-
ну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживан-
ня:   м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактично-
го проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, 
кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному прова-
дженні № 22017060000000053 від 16.06.2016 (спра-
ва № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової  
К. В. та Павленко К. О. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 25.02.2020 року об 11-00 годині 
в залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за їх 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Кова-
ленко П. Л, судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

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: GL22N016678-GL22N016710(5 лотів); GL5N016680-016714(27 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість,кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 24.02.2020

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/46350-asset-sell-id-257694,46348-asset-sell-id-257570

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: GL32N016711; GL48N016676,GL48N016677
Короткий опис активів (майна) в лоті: Основні засоби, майнові права, дебіторська заборг.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 24.02.2020

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/46332-asset-sell-id-257079,46349-asset-sell-id-257670

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Панкова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. З , 27 ч. 4, 11  
ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. З , 27 
ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке від-
будеться 18 лютого 2020 року о 15:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єже-
ля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке від-
будеться 21 лютого 2020 року о 10.00 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 31, під голову-
ванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Айрапетяна Гегама Аветіковича, 04.06.1970 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Бар-
бюса, 18-А/10, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/3784/19, 1-кп/425/449/19, на підставі обвинувально-
го акта відносно Айрапетяна Г. А. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Айрапетяну Г.А. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 11 лютого 
2020 року о 09 год. 30 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.

Суддя Синянська Я. М.

ПОВІСТКА 
про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Марківського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 127/7452/17 за обвинуваченням Верховода Сергія 
Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Верхо-
вода Сергія Миколайовича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 лютого 2020 року об 11 годині 30 
хвилин у залі судових засідань Марківського районно-
го суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 
31, смт Марківка Марківського району Луганської облас-
ті, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чер-
нік А. П.

В провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№42016010000000202 відносно Ільясова Ремзі Ілья-
совича, обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК  
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 ро-
ку народження, яке відбудеться 20 лютого 2020 ро-
ку о 14:00 год. в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 20, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№12013110090011489 відносно Філоненка Андрія 
Вадимовича, обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358,  
ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання ви-
кликається Філоненко Андрій Вадимович, 26.01.1986 
року народження, яке відбудеться 20 лютого 2020 
року об 11:30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.  
П. Шутова, 1, каб. 20, під головуванням судді Ага-
фонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України Кравцова 
Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уродженця 
та жителя міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня 
назва — Красних командирів), будинок №44 Донецької об-
ласті, у судові засідання, які відбудуться 11 лютого 2020 ро-
ку о 14 год. 00 хв. та 18 лютого 2020 року о 10 год. 00 хв. в 
залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Л. Базан 

 Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олександрови-
ча, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., 
Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевчен-
ка, 7), у судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 1-кп/328/35/19 (справа № 161/5452/18), внесеному 
19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12014050380001088 за обвинува-
ченням Нєвойти В. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
відбудеться 24.02.2020 року об 11-00 годині в залі судо-
вого засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваче-
ного Нєвойти В. О. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Новікова Н. В., судді Коваленко П. Л., Курдю-
ков В. М.

 Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Коршунова Віктора Ігоровича, 
30.04.1989 р.н. (місце проживання: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Кальміуське, вул. Циса, 18), у 
судове засідання для здійснення спеціального судового 
провадження у кримінальному провадженні, внесеному 
до ЄРДР за № 22017260000000004 від 16.02.2017 (спра-
ва № 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 24.02.2020 
року о 09-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, 28. У разі неявки обвинуваченого Коршунова В. І. 
кримінальне провадження буде здійснюватися за його 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Ковален-
ко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

 Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42), у судове засідання для здійснення спеціально-
го судового провадження у кримінальному проваджен-
ні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа  
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.02.2020 року о              
14-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра-
зі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія 
суддів: головуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Нові-
кова Н. В., Курдюков В. М.

 Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Шель Олександра Івановича, 21.08.1952 року наро-
дження, в судове засідання у кримінальному провадженні   
№ 1-кп/331/100/2020 за обвинуваченням Шель О. І. у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 
КК України, яке відбудеться  02.03.2020 року о  10 годині 30 
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 
Олександрівська, 6, судова зала № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.

Свідоцтво про право власності 

на будівлю компресорної під літерою Д-1 , інвентарний №8,  

№ 5447 від 28.11.2008 р. площею 839, 0 кв.м, 

що розташоване за адресою:  

м. Донецьк, вул. Стадіонна, 1, яке належить 

Донському Віктору Пилиповичу, 

вважати втраченим.

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваний Штоль Вадим Володимирович, 04.03.1973 року 

народження, проживаючий за адресою: м. Луганськ, вул. Гостра 
Могила, 12/20, відповідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 10.02.2020 о 10 год. 00 хв. до слідчого 
відділу УСБУ у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 27) до начальника 2 відділення Панченка О. О. (тел.: 0 (432) 
59-92-37), для участі у проведенні допиту як підозрюваному, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручен-
ня обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні №  22018020000000017.

 ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 
повідомляє про втра-

ту бланка суворої звітнос-
ті полісу ОСЦПВ в кількос-

ті 6 (шість) шт.: АМ8290520, 
АМ8081911, АМ3418458, 
АМ3418497, АМ3517387, 
АМ3517389, АМ4220802, 

АМ6433248, 
вважати недійсним.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне кідження відносно Єгорова Сергія Ві-
кторовича, 16.05.1957 р.н., обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликаєть-
ся Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 р.н., народження, 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 11 
лютого 2020 року о 12:30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження відносно Федоренко Евеліни 
Робертівни, 03.09.1972 р.н., обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається 
Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 року народження, об-
винувачена у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 18 лютого 2020 
року о 16.00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під го-
ловуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального су-
дового провадження.

У провадженні судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Глотова М. С. перебу-
вають апеляційні скарги захисників Дульського О. Л. та Титаренка С. М. із доповненнями адвока-
тів Дульського О. Л. та Пархети А. А., які діють в інтересах підозрюваного Клименка О. В., на ухвалу 
слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2019 року про обрання запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою Клименку Олександру Вікторовичу.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається підозрюваний Клименко Олександр Вікторо-
вич, 16 листопада 1980 року народження, уродженець міста Макіївка Донецької області, зареєстро-
ваний за адресою: місто Київ, вулиця Механізаторів, 2, квартира 270, у кримінальному проваджен-
ні №42017000000000113 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4  
ст. 28, ч, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Судове засідання відбудеться 25 лютого 2020 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Апеляцій-
ної палати Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим із її змістом.

Cуддя М.С. Глотов
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Перемога  
рівненських 
баскетболісток

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу 
проходив у Рівному вперше. І вперше в цей етап пробилася жіноча 
команда баскетбольного клубу «Рівне». Та як яскраво!

Рівнянки впевнено обійшли бердянську «Чайку» з рахунком 
75:68! Для міста це справді історична подія: баскетбольний клуб 
«Рівне» став володарем кубка України серед жінок! Сам кубок що-
року змінює дизайн, адже його виготовляють саме для цих зма-
гань. Громадську спілку «БК «Рівне» заснували в середині 2017-го,  
до її структури ввійшли чоловіча та жіноча дорослі баскетболь-
ні команди. Президент — відомий український баскетболіст бага-
тократний переможець в Україні та світі Сергій Ліщук. Тут хочуть 
об’єднати ще й дитячі команди заради нових перемог, адже бас-
кетбол — один з найулюбленіших видів спорту рівнян.  

Смугасті коні добре прижилися в Миколаєві 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Зебри завжди 
привертають увагу відвідува-
чів Миколаївського зоопарку 
своїм дивовижним забарв-
ленням, за який їх назвали 
тигровими конями. Остан-
нього дня січня у світі від-
значають Міжнародний день 
зебри. Його започаткува-
ли за ініціативою природоо-
хоронних організацій, зокре-
ма Смітсонівського Націо-
нального інституту зоології 
та природоохоронної біології. 
Міжнародний день зебри по-
кликаний сприяти збережен-
ню смугастих коней. Зебри 

— мешканці саван Східної і 
Південної Африки. 

У Миколаївському зоопар-
ку утримують зебр Чампа-
на, це підвид зебри бурчел-
лової, інша назва — саванна 
зебра. Це найпоширенішиий 
вид смугастих тварин. Усьо-
го відомо чотири підвиди, які 
добре розрізняють за  кіль-
кістю смуг на шиї, за забарв-
ленням кінцівок — для кож-
ного підвиду характерний 
свій малюнок. У Миколаїв-
ському зоопарку мешкають 
чотири смугастики: Б’янка, 
Аладдін, Басар (дитинча 
Б’янки та Аладдіна, що наро-
дилося торік) та молода сам-
ка Панда. 

ОДРУЖЕННЯ В УНІКАЛЬНУ ДАТУ. 
У день параду двійок та нулів, так зва-
ного паліндрому, який трапляється раз 
на 1100 років, у Рівному взяли шлюб 15 
пар. Причому записувалися на урочис-
ті церемонії заздалегідь. Про це пові-
домляє Рівненський міськрайонний від-
діл ДРАЦС. Офіційні «свахи» зичать мо-
лодятам, щоб магія цифр 02.02.2020 по-
дарувала їм на все життя магію кохання 
і, звісно, продовження роду. Для України 
це надважливо.

Але у декого, як-от в Олександра й 
Маргарити (на фото), цього дня було по-
двійне свято: 2 лютого в Олександра ще й 
день народження. Додаймо до цього День 
визволення Рівного від нацистів (2 люто-
го 1944-го року під час Рівненсько-Луць-
кої операції) і переконаймося, що день 
цей був справді унікальним.

Від владики до «Кіборга»
УДОСТОЄННЯ. На Тернопільщині визначили лауреатів конкурсу 
«Людина року»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Церемонія нагороджен-
ня відбулася вже 

вдев’ятнадцяте. За цей час 
його лауреатами става-
ли понад 200 представни-
ків культури, медицини, 
економіки, освіти, журна-
лістики, спорту, політи-
куму, військових, волон-
терського руху, державної 
служби. Засновники цьо-
го проєкту — спортивно-
мистецький та духовний 
центр «Моя Україна», а 
також редакція найстарі-
шої в області газети «Віль-
не життя плюс». Канди-
датури на звання лауре-
ата за поданням трудо-
вих колективів, громад-
ських організацій розгля-
дає спеціальна комісія. Її 
очільник голова правління 
ПАТ «Тернопільгаз» Олег 
Караванський має рацію, 
стверджуючи, що звання 
«Людина року» — визна-
не, почесне в краї. «Кожен 
з лауреатів не схожий на 
іншого, але по-своєму уні-
кальний, — переконаний 
голова обласної ради Ві-

ктор Овчарук. — Кожному 
з них вдалося у свій спосіб 
прославити рідну Терно-
пільщину».

Нинішнього лютого в 
урочистій обстановці ста-
туетку богині перемоги  
Ніки, пам’ятну медаль і 
свідоцтво лауреата отри-
мали дев’ятеро краян. Ві-
талій Зварич — кавалер 
ордена «За мужність» ІІІ 
ступеня, з когорти тих, ко-
го називають «кіборгами». 
Він пройшов через вогнен-
не пекло донецького лето-
вища. Його група залиша-
ла аеропорт останньою, 
натомість основні сили по-
кинули летовище рані-
ше. Учасником бойових дій 
був і Володимир Шматько. 
Служив у 128-й гірсько-
піхотній бригаді, був ко-
мандиром взводу, воював 
під Дебальцевим. Зараз 
він міський голова Чортко-
ва. А от Дмитро Підручний 
проявляє силу духу, ви-
тримку, показує найкра-
щі якості бійця на іншо-
му фронті — спортивно-
му. Торік він зокрема став 
чемпіоном світу з біатлону 
в Естерсунді (Швеція).

До когорти теперішніх 
лауреатів конкурсу «Лю-
дина року» на Тернопіл-
лі ввійшли також архіє-
пископ Тернопільський 
і Кременецький Нестор 
(Андрій Писик) — керу-
ючий Тернопільською 
єпархією Православ-
ної церкви України, зна-
ний фермер, голова на-

глядової ради селянсько-
го (фермерського) науко-
во-виробничого господар-
ства «Коваль» і «Ковалів-
ське нове» із села Василь-
ківці Гусятинського райо-
ну Володимир Коваль. У 
цьому списку також пе-
дагог, медик, журналіст-
ка, кооператор і поет-піс-
няр.
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Зебри добре почуваються в Миколаївському зоопарку Ось вона, довгоочікувана мить перемоги!

«Кіборг», житель міста Заліщики Віталій Зварич разом  
з дружиною Наталею під час нагородження
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