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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 лютого 2020 року
USD 24.7959 EUR 27.3152 RUB 3.9582 / AU 38492.41 AG 436.45 PT 24142.53 PD 61517.88

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНТОН КОРИНЕВИЧ: «Ніхто ні про
 яке відновлення 

водопостачання не 
говорить. Вода з каналу 

піде в Крим тільки 
після деокупації. 

Жодної води до 
деокупації».

Кого й коли призивати
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Листа з відповідними рекомендаці-

ями оборонне відомство розіслало в регіони. «Інформую про 
кілька важливих моментів щодо проведення цього року призо-
ву на строкову службу. Тема надзвичайно важлива й така, що 
турбує багатьох. Від Міноборони направлено роз’яснювального 
листа на всі обласні державні адміністрації з рекомендаціями 
щодо проведення призовних кампаній у 2020 році», — написав 
міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook.

У листі головам призовних комісій усіх рівнів надано реко-
мендації, як саме розглядати питання щодо надання відстроч-
ки від призову 18- та 19-річним юнакам. Загороднюк заува-
жив, що це передбачено українським законодавством, а саме 
Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Тож якщо призовники цієї вікової категорії матимуть ба-
жання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийня-
то до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбувати-
меться виключно за їхньою письмовою згодою. На час про-
ведення призовних кампаній буде організовано надання кон-
сультацій», — підбив підсумок урядовець. 

163 млн грн
перерахувало вчора Держказначейство 

на оплату праці шахтарів і внесення 
обов’язкових платежів, пов’язаних  

з виплатою заробітної плати

АКТУАЛЬНА ТЕМА. У зоні ЧАЕС вводять в експлуатацію 
об’єкти, що зменшать витрати на утримання і цієї станції, 
і тих, відпрацьоване ядерне паливо яких стало золотим

Довгобуди здали. 
Чи виправдаються 
очікування?

Представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим про непохитність позиції влади  
щодо російської анексії півострова
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АГРАРНА ЕКОНОМІКА

На наші зростаючі 
врожаї потрібно 
більше елеваторних 
потужностей, до того ж 
70% тих, які є, застаріли

Цими днями місто Прип’ять 
відзначає 50 років від дня 
заснування. Кореспондент 
«УК» побував на цьому 
незвичному ювілеї  

ПОЛІСЬКЕ ЗАДЗЕРКАЛЛЯ

Ліквідовано корупційну складову у видобувній галузі
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Скасовано узгодження облрад щодо надання дозволів  
на освоєння родовищ корисних копалин загальнодержавного значення 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

«Ліквідували корупційну 
складову в галузі видо-

бутку. Це сприятиме залученню 
інвестицій. Ми скасували узго-
дження облрадами надання ро-
довищ корисних копалин загаль-

нодержавного значення. Адже 
насправді вони часто відмовляли 
інвесторам, зокрема державним 
компаніям, за корупційними мо-
тивами», — прокоментував рі-
шення Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук. 

Уряд ухвалив постанову про 
прискорення електронних аук-

ціонів надрокористувача. При 
цьому копалини місцевого зна-
чення залишаються у віданні 
сільських, селищних, міських і 
районних рад і об’єднаних те-
риторіальних громад. «Тепер 
інвестори зможуть планува-
ти діяльність завчасно. Уряд 
дозволив резервування зе-

мельної ділянки ще до вистав-
лення її на аукціон. Надра бу-
дуть джерелом доходу для бю-
джету, а також нових робочих 
місць і енергетичної безпеки», 
— підкреслив Олексій Гонча-
рук.

Уряд розпочав експеримент, 
скасувавши обов’язкове отри-

мання дозволу від Державної 
архітектурно-будівельної ін-
спекції про початок виконання 
робіт із капітального ремонту 
доріг загального користування. 
Скасування цієї норми скоро-
тить процедуру оформлен-
ня документів приблизно 
на три — п’ять місяців. 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
Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна, 11 жовтня 1971 ро-

ку народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3  
ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним су-
дом Донецької області для участі як обвинувачена в підготовчому су-
довому засіданні кримінального провадження № 22017050000000323 
від 07 грудня 2017 року за обвинуваченням Тараканкової Ірини Ми-
хайлівни, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, 
каб. 312, 14 лютого 2020 року о 15 год. 30 хв. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 
139, 323 КПК України.

Cуддя Н. М. Погрібна

В провадженні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області знаходиться обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні від-
носно Гаранжі Романа Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Ро-
ман Володимирович в підготовче судове засі-
дання, яке призначено на 09-00 год. 24 лютого 
2020 року та відбудеться в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької області 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 
Запорізька область (каб. 506).                                    

Суддя  Білоусова О. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кількєєв Іскандер Равільйович, 11.08.1961 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, буд. 1, кв. 84, на підставі ст.ст. 
297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  10 лютого  2020 року, 11 лютого  2020 ро-
ку та 12 лютого  2020 року,  в період з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 2 Управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до 
слідчого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсе-
на, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта, реєстру матеріалів кримінального провадження та проведення інших слідчих, процесу-
альних дій при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018050000000019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

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: GL3N416720; GL5N416721
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:

26.02.2020; 27.02.2020

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/46371-asset-sell-id-258098,  
46381-asset-sell-id-258326

Богунський районний суд м. Житомира  

(м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як об-

винуваченого Михайлова Віталія Володимиро-

вича в судове засідання, яке відбудеться 10 лю-

того 2020 року о 10 год. 00 хв. в залі суду 2-Б-1, 

по кримінальному провадженню по обвинува-

ченню Михайлова Віталія Володимировича за  

ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Безсонов Даніїл Вікторович, 01.03.1984 року народження (до 27.12.2013 — Баклан 
Руслан Вікторович), зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, буд. 
185, кв. З, Вам необхідно з’явитися на 14 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року в каб. № 309 слідчого від-
ділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Марі-
уполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального 
провадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру 
матеріалів у кримінальному провадженні № 22019050000000211 від 23.09.2019 за ознаками злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені  
ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛеННЯ ПРО ВИКЛИК 
МАЙКО ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Майко Вадима Ми-
хайловича, 22.04.1966 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Кам’янське, про-
спект Перемоги, 7, кв. 87, 11 лютого 2020 року об 11:00 до Національного 
антикорупційного бюро України, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, каб. 422 для допиту як підозрюваного та вручення процесуальних доку-
ментів у кримінальному провадженні № 52018000000000697 від 12.07.2018. 

Детектив Національного бюро: Ліпа О. П. (тел.: (044) 246-33-59).

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мельник Оле-
ну Леонідівну, 06.10.1980 р.н., як обвинувачену у кримінальному прова-
дженні № 296/6980/19 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в підготовче судове 
засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 12 
лютого 2020 року на 09 год. 20 хв. та на 19 лютого 2020 року на 09 год. 
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовеький районний суд м. Житомира викликає Бердичевсько-
го Владислава Леонідовича, 10.09.1967 р.н., уродженця м. Донецьк, як 
обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/7060/19 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 12 лютого 2020 року на 10 год. 
00 хв. та 20 лютого 2020 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Толкачова Ан-
дрія Олександровича, 14.08.1997 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 
11 лютого 2020 року о 10-30 год. та 10 березня 2020 року о 09-30 год. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Гогохію Лалі 
Вальтерівну, 1988 р.н., як обвинувачену у кримінальному проваджен-
ні № 296/3196/19 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 13 
лютого 2020 року о 14.00 год., 05 березня 2020 року о 09.30 год. та 25 
березня 2020 року о 14.15 год. в приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300). Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Габову Юлію Юрі-
ївну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/133/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судове засідання, що від-
будеться 12 лютого 2020 року о 14-30 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Втрачено службове посвідчення 

МР № 000980, видане на ім’я 

Цирулік Алли Володимирівни, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на риболовний човен ЯОД 0253, 

виданий приватному підприємству «Калкан», 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

серії СБ № 018952 на прогулянкове судно 

«ХРС-0068-К», власник Корогод Антон Миколайович, 

вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.ес. Ай.» повідомляє 

про втрату бланку суворої звітності полісу ОСЦПВ 

в кількості 1(одна) шт.: АМ6585400, 

вважати недійсним.

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

Номер лота:  GL6N016707
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 4 кредитними договора-

ми, укладеними з фізичними особами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

20.03.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/46377- 
asset-sell-id-258269

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: GL3N015724; GL3N015725; GL4N015726; 
GL4N015727

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:

27.02.2020; 28.02.2020; 02.03.2020; 03.03.2020

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/46329-asset-sell-id-256959,46334-
asset-sell-id-257082, 46333-asset-sell-id-257080, 
46341-asset-sell-id-257122

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: GL4N015729; GL4N015731; GL4N015732
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:

04.03.2020; 05.03.2020; 06.03.2020

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/46340-asset-sell-id-257121, 46339-asset-
sell-id-257120, 46343-asset-sell-id-257138

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого КАР-
ПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029), у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олексан-
дровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 18 лютого о 16:00 в приміщенні Святошинського районного суду міста Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-

го АНТОНОВИЧА Анатолія Анатолійовича (к/п № 42016020420000095), у 

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  

ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-

ся 10.02.2020 року о 10 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного 

суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 

відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Всім зацікавленим особам!
Публічне акціонерне товариство «Київметробуд» повідомляє, що всі Дові-

реності, зокрема, але не обмежуючись, Довіреність від 03 жовтня 2017 року, 
видані Публічним акціонерним товариством «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 
01387432), громадянину Назимко Олегу Миколайовичу та усі довіреності ви-
дані Публічним акціонерним товариством «Київметробуд» громадянці Мі-
щенко Тетяні Анатоліївні, на представництво інтересів чи вчинення будь-яких 
дій від імені Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» є відклика-
ними з 17 грудня 2019 року.

Громадянин Назимко Олег Миколайович та громадянка Міщенко Тетяна 
Анатоліївна з 17 грудня 2019 року не є представниками Публічного акціонер-
ного товариства «Київметробуд» та не мають права вчиняти будь-яких дій від 
імені Публічного акціонерного товариства «Київметробуд».

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Рогачова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Рогачов Дми-
тро Миколайович, 09.06.1976 року народження, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 11 лютого 2020 року об 11-00 год. в приміщені Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 9, під головуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого 
МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 110 
КК України (в редакції Закону від 05.04.2001, чинний 01.09.2001 р.) та ч. 2  
ст. 260 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 10.02.2020 року о 14 год. 50 хв. в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Федоркіна Сергія Івановича для розгляду кримінального провадження з 
дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 420170000000196) відносно Федоркіна Сергія Івановича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 13,02.2020 о 09 год. 15 
хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Доне-
цька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Карло Іллі Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по даному кримінальному провадженню викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 204) для участі в розгляді справи 
в підготовчому судовому засіданні: Карло Ілля Іванович, 13.10.1966 р.н. (який за-
реєстрований: м. Херсон, вул. Ілліча, 82/34) на 18.02.2020 року о 10.45 год.

Явка в судове засідання обов’язкова.
Суддя Медінцева Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 204, 18 люто-
го 2020 року об 11.00 годині відбудеться судове засідання в кримінально-
му провадженні за обвинуваченням Мартиненка Юрія Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Мартиненко 
Юрій Михайлович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Сіверськ, 
вул. Леніна, 39). У разі неможливості з’явитись до суду просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Суддя Н. М. Медінцева

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне 
провадження за обвинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яка викликається для участі в розгляді кримінального провадження, що від-
будеться 20.02.2020 р. о 10.30 год. та 18.03.2020 року о 09.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян
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На вогник  
до мама-клубу

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Перше засідання міського мама-клубу відбулося в Зо-
лотоноші на Черкащині. Мами нинішні й майбутні в затишному примі-
щенні місцевого центру соціальної допомоги зустрілися з досвідченим 
педіатром Оленою Луганською. На численні запитання жінок лікарка 
відповідала детально й вичерпно. 

У планах клубу, розповіла його організаторка психолог Ольга Ко-
тюн, — зустрічі з різними фахівцями галузі охорони здоров’я, педагога-
ми, цікавими людьми. Учасниками клубу, до речі, можуть бути не тіль-
ки мами, а й тати, дідусі, бабусі — всі, хто виховує дітей. На вогник ма-
ма-клубу можна завітати всією сім’єю. Навіть якщо нікуди подіти мале-
чу, її тут доглянуть. Розширити коло знайомств, зробити життя мам ба-
гатограннішим — таку мету поставив перед собою клуб і наполегли-
во йде до неї.

На Сумщині вручили 
дипломи лауреатам 
обласної премії

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКИ. Голова Сумської обласної ради Володимир Токар на по-
чатку чергової сесії обласної ради вручив дипломи лауреатів обласної 
літературно-краєзнавчо-мистецької премії за 2019-й рік переможцям у 
номінаціях «Художня література», «Журналістика», «Культура і народ-
на творчість», «Мистецтво», «Краєзнавство». Ними стали кращі пред-
ставники тих чи тих сегментів культурно-мистецького життя краю, які 
впродовж останніх років досягли вагомих творчих здобутків: літератор 
Іван Житник з Бурині, сумчани — журналістка Наталія Розторгуєва, на-
родна майстриня Ірина Дмитренко, головний режисер Сумського об-
ласного театру для дітей та юнацтва Валерій Микитенко, краєзнавець 
Сергій П’ятаченко. Обласну премію започатковано ще наприкінці 60-х 
років минулого століття. Звідтоді вони змінювала назву, у певні періоди 
її не присуджували, однак нещодавно відновили, аби поціновувати осо-
бливі заслуги митців слобожанського краю і стимулювати їхню працю.

Окрім диплома, кожен лауреат отримав грошову винагороду.

У Харківському ботанічному саду весноквіт
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ДИВА ПРИРОДИ. У найлю-
тіший місяць зими харків’яни 
вже насолоджуються весною. 
Щоправда, сповна порину-
ти в ароматну повітряну ку-
піль першоцвітів вдається ли-
ше відвідувачам ботанічного 

саду, де розквітли шафран і 
крокуси.

За словами завідувачки від-
ділу квітково-декоративних 
рослин ботанічного саду Хар-
ківського національного уні-
верситету ім. В.Н. Каразіна 
Тетяни Орлової, це ще не ма-
сове цвітіння рослин, яке спо-
стерігають у квітні. «Шафран 

ще в бутонах, але вони вже 
повністю забарвлені, і їх до-
бре видно. Безумовно, це ано-
мально, адже шафран цвіте 
переважно в березні і квітні», 
— пояснила Тетяна Орлова.

Аномальне тепло в цю пору 
року, що встановлює місцеві 
рекорди, вплинуло й на інші 
рослини, в яких з’явилися ма-

ленькі стебла, і кущі. На ро-
додендронах і деревоподіб-
ній півонії з’явилися бруньки. 
Попри застереження синоп-
тиків про наближення похоло-
дання, фахівці ботсаду споді-
ваються, що цієї зими до Хар-
кова так і не прийдуть сильні 
морози, тож рослини зможуть 
вижити.

45 медалей і 14 світових рекордів 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Саме стіль-
ки торік поклали у скарбничку 
успіхів спортсмени з обмеже-
ними можливостями. Усі вони 
вихованці Рівненського регіо-
нального центру «Інваспорт», 
який став не лише місцем для 
тренувань, а й, як часто ви-
словлюються самі спортсмени, 
їхньою другою домівкою. Бага-
то років тут живуть однією ве-
ликою родиною, підтримуючи 
тих, хто черпає неймовірну си-
лу духу із, здавалося б, власної 
слабкості. Тож на вечорі «На-
ша спортивна гордість» від-
значили понад півсотні найкра-
щих спортсменів та тренерів у 
дев’яти номінаціях. «Це ті люди, 
хто назавжди вписав свої імена 
в літопис Рівненщини та Укра-
їни. Ми пишаємося вами», — 
сказав заступник голови ОДА 
Сергій Гемберг.

Серед номінацій — «Cпорт-
смени з паралімпійських та 

дефлімпійських видів спор-
ту», «Спортсмени з видів спор-
ту, що не входять до програми 
паралімпійських та дефлімпій-
ських ігор», «Краща молодь», 

«Кращі тренери з видів спор-
ту осіб з інвалідністю», «Па-
ралімпійські надії» та інші. За 
підсумками виступів, зокрема 
з паралімпійських і дефлімпій-

ських видів спорту, одноразові 
грошові винагороди від облас-
ті отримали 25 спортсменів з 
інвалідністю та 10 тренерів пе-
реможців і призерів чемпіона-
тів світу та Європи, кубків сві-
ту із дзюдо, параканое, легкої 
атлетики, пауерліфтингу, спор-
тивних танців на візках, ша-
шок. 15 спортсменів з інвалід-
ністю та дев’ять тренерів  отри-
мували щомісячні стипендії ко-
штом обласного бюджету.

Працюють на Рівненщині й 
над поліпшенням матеріаль-
ної бази для тренувань. Торік 
відремонтували сцену в спор-
тивній залі «Інваспорту» й ав-
тобус, який возить вихованців 
на тренування. А міська вла-
да Рівного відвела земельні 
ділянки під будівництво пере-
можцям літніх Паралімпійських 
ігор, переможцям і призерам 
чемпіонатів і кубків світу та 
Європи з дзюдо серед спортс-
менів з порушеннями зору Іри-
ні Гусєвій та Олександрові Ко-
сінову.

Львів пізнавав самобутню гуцульську культуру
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕЄРИЧНЕ ДІЙСТВО. Утре-
тє у Львові організували День 
гуцульської культури. Самобут-
нє свято зазвичай відбувається 
під гаслом «Гуцульська культу-
ра об’єднує Україну». Якщо, ска-
жімо, торік серед розмаїття за-
ходів було гуцульське весілля, то 
цього року звернули увагу на гу-
цульську коляду. Саме вона, за 
словами голови Верховинської 
райради Івано-Франківської об-
ласті Івана Шкіндюка, передає 
глибоку автентику, дух давнини, 
колорит культури гірського краю. 

Верховинські райрада й рай-
держадміністрація разом із 
Львівською міською радою ста-

ли організаторами Дня гуцуль-
ської культури. До міста Ле-
ва творити унікальне феєричне 
мистецьке свято приїхали май-
же 100 представників Гуцульщи-
ни. Крім коляди, у програму ввій-
шли іскрометні народні танці, гу-
цульські співанки. 

Давнину й сучасність поєдна-
ли естрадні виконавці. Безпере-
чно, не обійшлося без містеч-
ка ремесел і виставок, де кожен 
охочий зміг не лише оглянути, а 
й придбати гарні розмаїті виро-
би гуцульських майстрів, пола-
сувати бринзою, іншими наїдка-
ми. Пропонували жителям і гос-
тям Львова тури вихідного дня, 
запрошували здійснити турист-
ські подорожі у Карпати, музеї 
Верховинського району. 

Одна з рівненських переможниць — українська дзюдоїстка  
з ураженням зору Юлія Галінська
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У лісах Закарпаття найбільше козуль і білок
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ХТО В ЛІСІ ЖИВЕ? У лісах 
Закарпаття в ці зимові дні здій-
снюють таксацію — підрахунок 
звірів. Зазвичай їх рахують не 
восени, як курчат, а взимку, бо 
в цю пору легше визначити кіль-
кість мешканців дикої природи. 
Це робляться зокрема під час 
шумового прогону: працівники 
лісогосподарства гучними кри-
ками змушують звірів утікати, а 

потім за їхніми слідами роблять 
висновки про кількість особин. 

Нинішня безсніжна зима вне-
сла корективи, змушуючи раху-
вати звірів візуально. Їхню кіль-
кість визначають і за слідами 
на землі, і за залишеним по-
слідом. Похибка в підрахунках 
становить приблизно 5%. Цьо-
го достатньо для встановлен-
ня кількості червонокнижних 
тварин і лімітів для мисливців. 
Особливість лісів на Закарпат-
ті порівняно з іншими регіонами 

— те, що значне поголів’я тва-
рин оселяється поблизу кордо-
ну: там спокійніше і немає мис-
ливців. Тут і кормова база для 
них краща, і вони розмножу-
ються інтенсивніше.

В обласному управлінні лісо-
вого і мисливського господар-
ства зазначають, що за останні 
пів року не зареєстровано аф-
риканської чуми свиней. Це дає 
змогу тваринам безперешкод-
но розмножуватися. Відчутно 
зросло поголів’я косуль.

Наявна на сьогодні ста-
тистика кількості тварин у лі-
сах краю за Карпатами така: 
олень європейський — 1862 
(приріст — 22 особини), муф-
лон — 218, козуля — 8449, 
лань — 137, ондатра — 746, 
бобер — 209, білка — 5589, 
вовк — 137, лисиця — 3229, 
борсук — 1308, видра — 460, 
куниця лісова — 2808, тхір 
темний — 756, кіт лісовий 
— 738, рись — 169, кабан — 
2660, ведмідь — 112.
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Ну і як же передати колорит життя гірського краю  
без акценту на автентичному вбранні горян!
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