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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ЗАГОРОДНЮК:
«Цьогоріч з 20 років 
призов на строкову 

службу буде 
обов’язковим,  

  а з 18 та 19 —
виключно за згодою 

призовників».

Завдання анонсовано 
на всіх напрямах 

МЕТА. З 1 березня уряд розпочинає проєкт «Велике будівни-
цтво» — масштабне будівництво й капітальний ремонт шкіл, ди-
тячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг у 
всій країні. 

«У кожної області має бути узгоджений з Мінрегіоном пере-
лік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати 
впродовж року. До 14 лютого області мають узгодити перелік 
об’єктів на будівництво з Мінрегіоном у межах Державного фон-
ду регіонального розвитку, який для багатьох є основним джере-
лом фінансування. Окремо області мають узгодити з Укравтодо-
ром перелік доріг, які планують побудувати в межах Дорожньо-
го фонду. У пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень, — 
повідомив у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. —  З 
усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці до-
кументи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 
13 планів областей — в процесі узгодження. Решта шість облас-
тей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не 
мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати».

8 млрд дол. 
разом з відсотками становитиме новий 

позов Нафтогазу до РФ через втрату 
активів в окупованому Криму

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. За останні п’ять років понад  
600 жителів області, серед яких багато переселенців, 
долучилися до підприємництва

Як малий бізнес 
змінює Донеччину

Міністр оборони про роз’яснення для ОДА й підготовку 
відповідних змін до урядової постанови та правової 
бази оборонного відомства

4 7 
ДОКУМЕНТИ

Минає п’ять років 
обстрілу Краматорська 
з потужних реактивних 
систем залпового 
вогню

РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил надання 
послуги з постачання гарячої води 
та типових договорів про надання 
послуги з постачання гарячої води»
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Підприємець з Донеччини Сергій Свириденко працює і ярмаркує з усмішкою

Майстер-клас із кібербезпеки від десятикласниці
РОЗУМНИЦІ І РОЗУМНИКИ. На ювілейному конкурсі ISEF-2020 у США Україну представлятиме 
учениця Технічного ліцею Київського політехнічного інституту

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

У травні на Міжнародному кон-
курсі науково-технічної твор-

чості учнів ISEF-2020 (International 
Science and Engineering Fair) у місті 

Анахайм (Каліфорнія, США) Укра-
їну представить суперфіналіст-
ка національного етапу конкурсу 
«Техно-Україна 2020» учениця 10 
класу Технічного ліцею Національ-
ного технічного університету «Київ-
ський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» Валентина Зінь-
кова з математичним проєктом на 
тему «Атаки типу Блейхенбахера 
на узагальнені схеми Ель-Гамаля». 
За цією складною назвою — мате-
матична робота з криптографії (на-
уки про математичні методи забез-

печення конфіденційності, ціліснос-
ті й автентичності інформації) ду-
же високого рівня.  Науковці та суд-
ді національного етапу конкурсу на-
звали дослідження дівчини справ-
жнім науковим проривом. «У проєк-
ті серйозно розглянуто теоретичні 

атаки на дуже потужний алгоритм 
захисту», — зауважив під час уро-
чистого нагородження переможців 
конкурсу «Техно-Україна 2020» в 
КПІ очільник фізико-техніч-
ного інституту КПІ та дирек-
тор конкурсу Олексій Новіков. 
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оголошення

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

27 січня 2020 року 
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження №11-кп/824/827/2020
Київський апеляційний суд 

___________________________________________
(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 12 год. 30 хв. 25 лютого 2020 року.

для участі в розгляді апеляційного проваджен-
ня за апеляційною скаргою захисника Хатнюк 
Ольги Олександрівни в інтересах обвинувачено-
го Бєлавєнцева Олега Євгеновича на вирок Свя-
тошинського районного суду м. Києва від 18 бе-
резня 2019 року у кримінальному провадження 
№ 42016000000002290 по обвинуваченню Бєла-
вєнцева Олега Євгеновича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 
3 ст. 110 (в редакції Закону до 8 квітня 2014 ро-
ку), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 ( в редакції Закону до 
8 квітня 2014 року), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
437 КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
___________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Бєлавєнцеву О.Є. 
Місцезнаходження/місце проживання:

Російська Федерація, Ставропольський край,
м. П’ятигорськ, пр. Кірова, буд. 26

Додатково просимо подати такі документи,
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судо-
ве засідання 25 лютого 2020 року є 
обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь по-
відомити про неможливість з’явлення до 
суду.

Тел../факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-
вини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-
ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або ва-
гітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-
відача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК Укра-
їни, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача 
та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

29 січня 2020 року
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження №11-кп/824/760/2020
Київський апеляційний суд 

________________________________________
(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 10 год. 15 хв. 25 лютого 2020 року.

для участі в розгляді апеляційного проваджен-
ня за апеляційною скаргою прокурора у кримі-
нальному провадженні Гордієнка Б.А. на ухвалу 
Шевченківського районного суду м. Києва від 
30 вересня 2019 року, якою обвинувальний акт 
у кримінальному провадження по обвинувачен-
ню Хабарова Андрія Юрійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 
5 ст. 191 КК України, повернуто прокурору.  

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Хабарову А.Ю. 
Місцезнаходження/місце проживання:

АР Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
70, кв. 46

Додатково просимо подати  
такі документи,
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судове 
засідання 25 лютого 2020 року  
є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явлення 
до суду.

Тел../факс (044) 284-15-77; 
(044) 284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-
бні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-
дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-
ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пере-
кладача і експерта — статтею 327 КПК України.

У провадженні Рівненського міського су-
ду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1) перебуває кримінальне прова-
дження №12014120000000196 (номер про-
вадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) 
про обвинувачення Сича Івана Олексійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівнен-
ської області Сидорук Євген Іванович викли-
кає обвинуваченого Сича Івана Олексійови-
ча, 08.02.1960 р.н., громадянина України, 
уродженця с. Кисоричі Рокитнівського райо-
ну Рівненської області, без визначеного міс-
ця реєстрації та проживання, остання реє-
страція за адресою: Рівненська область, Ро-
китнівський район, вул. Радянська, 18-А у су-
дове засідання, яке визначено судом та при-
значено до судового розгляду на таку дату: 
20 лютого 2020 року о 14 год. 00 хв. та від-
будеться в приміщенні Рівненського місько-
го суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судо-
вого засідання № 5.

Тернопільський міськрайонний суд Терно-
пільської області викликає обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримі-
нального кодексу України Замуруєва Віталія 
Валентиновича, 11 січня 1975 року народжен-
ня, уродженця міста Алчевська Луганської об-
ласті, який проживає в місті Луганську по ву-
лиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Ко-
цюбинського, буд. № 6, кв. № 65, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 18 люто-
го 2020 року о 14 год. 00 хв. в залі судових за-
сідань Тернопільського міськрайонного суду за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі). 

Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва 
В.В. в підготовче судове засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого.

Суддя Л. Базан  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МЕРЕСА» КОД ЄДРПОУ 
39873568, юридична адреса: м. Київ, вул. Предсла-
винська, буд. 12, оф. 195 повідомляє, що відповід-
но до Протоколу ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
№02-2020 від 31.01.2020 прийнято рішення про ви-
ключення інформації про фінансову установу з Дер-
жавного реєстру фінансових установ та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію фінансової установи шля-
хом подання відповідної Заяви до Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг. Діючі ліцензії відсутні.

Директор ТОВ ФК «МЕРЕСА» Манзюк Н. В.

Розшукуються спадкоємці 
КАЛІНІНОї Людмили Іванівни, 

02 травня 1929 року народження, померлої 26 
серпня 2019 року, проживала: місто Харків, Сал-
тівське шосе, будинок № 242, корпус «Б», кварти-
ра № 289.

Прошу спадкоємців протягом шести місяців 
з часу відкриття спадщини звернутися за 
адресою: 61153, м. Харків, просп. Ювілейний, буд. 
56, кім. 312. Тел. +380572623023, +380577516435. 

Нотаріус Мітякіна С. З.

Втрачені суднові білети 

№ 3330, № 3331, № 3332, видані Державним 

агентством рибного господарства України 

власнику (судновласнику) ФОП Чоботар 

Анатолій Миколайович та посвідчення 

стернового, моториста, видане 

на ім’я Чоботар Анатолій Миколайович,

вважати недійсними.

П’ятою Харківською державною нотаріальною  
конторою відкрито спадкову справу після померло-
го 12.05.2019 року Дятлова Євгена Олександровича, 

02.03.1946 р.н. 
Прохання до спадкоємців з’явитися до нотаріальної 

контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г 
у тритижневий строк від публікації оголошення.

Втрачене свідоцтво про виключення 
з Державного Суднового Реєстру України 

на судно Galia 620 з бортовим номером uа 0158 КV, 
зареєстроване на Шуляченка Володимира 

Павловича, вважати недійсним.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

GL32N016790

Майнові права на дебіторську заборгованість на транспортний засіб (автомо-
біль марка VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, реєстраційний №ВН0324ЕP, 
шасі WV1ZZZ7HZEX008729);
Майнові права на дебіторську заборгованість (автомобіль  марка DAEWOO, мо-
дель T13110, реєстраційний №ВН7083АХ, шасі Y6DT1311060293729); Портмо-
не чорне з написом ADAMUS COLECTION розмір 18*11 (інв. № Арт.9999.1); Чор-
на сумка на блискавці розмір 15*29 (інв. № Арт.9999.2); Кулькова ручка ZIPPO 
жовтого кольору (інв. № Арт.9999.3); Ручка кулькова чорна з прозорим корпу-
сом ATLAS LASER (інв. № Арт.9999.4).

Дата проведення відкритих торгів  Відкриті торги (аукціон) — 25.02.2020
(аукціону)/електронного аукціону 
Електронна адреса для доступу до відкритих  www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону 
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення від-
електронного аукціону критих торгів (аукціону)/електронного  

 аукціону по кожному лоту вказується
 на веб-сайті www.prozorro.sale  

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинуваченого Рябкова 
Олександра Павловича для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016010000000284 віднос-
но Рябкова Олександра Павловича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що судове засідання відбудеть-
ся 26.02.2020 р. о 16.30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Ки-
єва викликає як обвинувачену Самойлову 
Олену Василівну для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 42016000000003292 відносно Само-
йлової Олени Василівни, обвинуваченої 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111  КК України та повідомляє, що су-
дове засідання відбудеться 26.02.2020. о 
17.00 год. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Печерський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Іванова Олександра Юрі-
йовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця 
проживання: м. Севастополь, вул. Маринес-
ко, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Ма-
ринеско, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 
України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 20 лютого 2020 року о 14 год. 00 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження 
відбудеться в приміщенні Печерського ра-
йонного суду м. Києва за адресою м. Київ, 
вул. Володимирська, 15, каб. 326, під голо-
вуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового про-
вадження.

Київський апеляційний суд повідомляє Рижову Ірину Володимирів-
ну, що розгляд апеляційної скарги захисника обвинуваченої Рижової І. В.  
Тімашова А. С. на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 11 
липня 2019 року щодо Рижової Ірини Володимирівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, відкла-
дено на 10 годину 04 березня 2020 року в приміщенні Київського апеля-
ційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Cуддя В.Б.Зіміна

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Хрустальова 
Сергія Сергійовича, 07.02.1985 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/9651/16-к 1-кп/296/211/20 по обвинувачен-
ню його у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в судове за-
сідання, що призначено на 17 лютого 2020 р. о 16 год. 30 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал 2-К. (каб. № 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ростоку Любо-
мира Станіславовича, 02.06.1995 р.н., як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні № 296/9026/18, 1-кп/296/318/19 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Аксьонова В. Є . в судове засідання, що 
відбудеться 18 лютого 2020 р. о 16 год. 30 хв. та 03 березня 2020 р. о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

В провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебу-
ває кримінальна справа № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) за обвину-
ваченням Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Андрія Олександровича, 08 груд-
ня 1967 р.н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олександра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Патрушев Андрій Олександрович, Гу-
рєєв Олександр Васильович, викликаються в судове засідання на 13 лютого 2020 року 
на 15:00 годину у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається 
під головуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в пресі обвинувачені вважаються пові-
домленими про дату, час і місце розгляду справи. Наслідки неприбуття обвинувачених 
до суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Звольcького Вади-
ма Володимировича, 1964 р.н., як об-
винуваченого у кримінальному про-
вадженні № 296/4949/18 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. в судові засідання, що 
відбудуться 18 лютого 2020 року о 15.30 
год., 11 березня 2020 року о 15.30 год. та 
27 березня 2020 року о 09.30 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300). 

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Феленка Володимира Вікторовича як 
обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням судді По-
катілова О. Б. в судові засідання, що відбудуть-
ся 19 лютого 2020 року о 10-30 год. та 10 бе-
резня 2020 року о 10-30 год. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченого до 
суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження.

Втрачене свідоцтво про право 
на спадщину, видане Київською 

державною нотаріальною конторою №2 
від 01.06.2005 р. №6-948 та зареєстро-

ване в Бюро 29.06.2005 р. за реєстровим 
№3059 на Глущенко Ганну 

Романівну, вважати недійсним.

29 травня 2019 року помер  
Котко Геннадій Олексійович. 

У зв’язку з цим П’ятою Харківською 
державною нотаріальною конторою  
відкрито спадкове майно. Прохання  

до спадкоємців звернутися до нотаріуса 
Л. П. Авер’янової за адресою: м. Харків, 

вул. Валентинівська, 27-Г.
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Леся Сайковська представила 25 робіт

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

СПІВПРАЦЯ. Понад 2 міль-
йони євро із загального бю-
джету отримають закарпат-
ські лісівники, які беруть 
участь у реалізації міжнарод-
ного проєкту «Шляхи до здо-
рових лісів: посилення стій-
кості, життєздатності й адап-
таційної спроможності лісів у 
прикордонних регіонах Укра-

їни та Словаччини». Важли-
вий для збереження і примно-
ження лісів проєкт,  охопле-
ний Програмою транскордон-
ного співробітництва Євро-
пейського інструменту сусід-
ства Угорщина — Словаччина 
— Румунія — Україна 2014—
2020, діятиме впродовж трьох 
років. Має на меті посилен-
ня адаптаційної спроможнос-
ті, стійкості карпатських лісо-
вих екосистем, які зазнають 

згубних впливів через зміни 
клімату. 

Оскільки гірські екосистеми 
Українських Карпат, а також 
Високих Татрів у Словаччині 
останнім часом страждають від 
вітровалів, хвороб, шкідників, 
а також усихання деревини, на 
порядок денний вийшов захист 
лісів. Дві країни освоюватимуть 
чималі суми грантових коштів. 

В Ужгороді відбулася конфе-
ренція за участі керівництва об-

ластей України й Словаччини, а 
також виконавців проєкту. Під-
креслювали, що він має забез-
печити виконання частини по-
ложень конвенції з охорони і 
сталого розвитку Карпат. Ідеть-
ся про вирощування посадко-
вого матеріалу й відтворення 
лісів, а також підготовку демон-
страційного центру «Ліс і клі-
мат», який інформуватиме фа-
хівців і громадськість про вплив 
змін клімату на довкілля.

У Миколаєві є майстри  
петриківського розпису 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У Миколаїв-
ському обласному краєзнавчо-
му музеї відбулася презентація 
першої персональної виставки 
художниці народного творчого 
об’єднання «Прибужжя» Лесі 
Сайковської. Майстриня пред-
ставила 25 авторських панно, 
виконаних у техніці петриків-
ського розпису. Хоч петриків-
ський розпис зародився й роз-
вивався як мистецтво на Дні-
пропетровщині, він популярний 
і в Миколаєві. 

Тутешні майстри й майстри-
ні не просто дублюють петри-
ківський розпис, а трансфор-
мують його. Він набуває ознак, 
притаманних лише причорно-
морському краю. У розписних 
панно переважають синьо-бла-
китні відтінки як ознака великої 
води і жовто-коричневі — сим-

вол безмежного степу, обпале-
ного сонцем. Композиції допо-
внюють орнаментальна мор-
ська символіка, декоративні 
вазони у вигляді античних ам-
фор, а також розмаїття степо-
вих квітів і птахів. Навіть фор-

ма мазка особлива: він витон-
ченіший, іноді з дрібними за-
гостреннями й ніби відтворює 
форму пелюсток.

Леся Сайковська, створюю-
чи композиції, спирається на 
традиційну техніку петриків-

ського розпису. Вона намага-
ється передати власне бачення 
краси і прагне, щоб кожен ви-
ріб був неповторним. Любить 
плавні лінії, яскраві кольори 
й поєднання елементів різних 
розмірів. Вона створює об’ємні 
вигадані квіти — особливість, 
за якою легко впізнати її кар-
тини.

Майстриня вважає, що 
яскравішої й улюбленішої робо-
ти в неї ще немає. І це не дивно, 
адже її життєве кредо — «Ніх-
то не знає, які його сили, доки 
їх не використає». У виставко-
вому проєкті, який організував 
Миколаївський обласний центр 
народної творчості, майстри-
ня запропонувала всім охочим 
узяти участь у майстер-класі. 
Присутні могли не лише спогля-
дати і насолоджуватися робота-
ми, а й власноруч створити не-
величку мальовку, відчувши се-
бе справжнім митцем.

Уночі — як удень
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

І ЕКОНОМІЯ, Й ЧИСТЕ ДО-
ВКІЛЛЯ. Нові світлодіодні 
лампи світять набагато краще 
за звичні старі. Торік черкась-
ке КП «Міськсвітло» встанови-
ло їх на 19 вулицях і в кількох 

дворах обласного центру. Су-
часне  освітлення з’явилося 
зокрема на площах Слави та 
700-річчя Черкас, набережній 
Дніпра і в парку «Перемога». 
127 пішохідних переходів на 
вулицях підсвітили для додат-
кової безпеки черкасців у ніч-
ний час. 

Як розповів заступник ди-
ректора комунального під-
приємства Павло Собко, таке 
оновлення за п’ять років зао-
щадить для міського бюджету 
близько 3200 тисяч гривень. 
Для цього електрики вста-
новили 330 нових опор, 1314 
ледсвітильників та прокла-

ли 37 694 метри кабелю. Світ-
лодіодні лампи — екологічно 
чисте джерело освітлення. На 
відміну від натрієвих, їх утилі-
зують без шкоди для навко-
лишнього середовища. Цього 
року підприємство продовжує 
роботу над оновленням освіт-
лення міста.

Гармонія, караоке  
та подорожі  
для стареньких

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МИЛОСЕРДЯ. Знаковим для стареньких, які відвідують Новоай-
дарський територіальний центр соціальних послуг, стало укладан-
ня угоди з Програмою розвитку ООН. Це стало можливим завдяки 
співпраці з місцевою громадською благодійною організацією «Ма-
рафон милосердя». Проєкт, який задумали активісти разом з між-
народними донорами, проходить із девізом «Поліпшимо життя літ-
ніх людей, надаючи якісні соціальні послуги». Тож заради допомоги 
в адаптації стареньких та осіб з інвалідністю до сучасних умов жит-
тя і профілактики самотності активісти придбали музичні інструмен-
ти, технічне обладнання й сценічні костюми. 

Як стверджують у Новоайдарському терцентрі, найбільше підо-
пічні раділи гармонії та караоке-системі. Цікавилися роботою но-
венького синтезатора й пробували на голос подарований мікрофон. 
А ноутбук одразу захопили випускники тутешнього університету 
третього віку — їх уже два десятки й майже стільки само новеньких. 

Старенькі так здружилися, займаючись спільною справою і співа-
ючи у вокальному гурті, що лише протягом останніх місяців у межах 
проєкту міжнародних донорів стали подорожувати: відвідали Свято-
гірську лавру та Сєверодонецьку галерею мистецтв.

Шовкова мальована 
жіночність

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Сумчанка народна майстриня Любов Коровай пре-
зентувала у Сумській міській галереї виставку хусток, виготовлених 
за індивідуальним дизайном у техніці батик. 

Навчаючись в авторській студії «Батик» Тетяни Суркової, за порів-
няно короткий час вона професійно оволоділа ремеслом і вже має не-
абиякі творчі успіхи. Це ствердив вернісаж «Шовкове крило», де кіль-
ка десятків неповторних виробів стали феєрією кольорів, відтінків, ма-
гією фантастичного польоту уяви. Виставку, яку щойно відрито, вже 
відвідали сотні сумчан і гостей міста.  
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Два мільйони євро на захист  
карпатських лісів
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