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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЗОРЯНА СКАЛЕЦЬКА: 
«Жодних ризиків 

інфікування немає. 
Ми ще додатково 

знезаражуємо стічні 
води, щоб навіть 

імовірні мінімальні 
ризики звести  

на нуль».

Коронавірус уповільнить 
світову економіку

ПРОГНОЗ. Міжнародний валютний фонд прогнозує уповіль-
нення темпів зростання світової економіки через китайський ко-
ронавірус на 0,1 відсоткового пункту, до 3,2%, заявила дирек-
тор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. За її словами, в ба-
зовому сценарії економіка Китаю повернеться до нормального 
стану в другому кварталі, тому вплив на світову економіку бу-
де відносно незначним і короткочасним. «За такого сценарію, у 
2020 році зростання для Китаю становитиме 5,6%. Це на 0,4 від-
соткового пункту нижче, ніж січневе оновлення World Economic 
Outlook. Глобальне зростання буде приблизно на 0,1 відсотково-
го пункту нижчим», — цитує УНІАН слова Крісталіни Георгієвої.

Очільниця МВФ зауважила, що фонд розглядає і песимістичні-
ші сценарії, згідно з якими вірус поширюватиметься довше і в гло-
бальнішому масштабі, а наслідки для економіки будуть тривалі-
шими. Проте МВФ готовий надати допомогу, зокрема через фонд 
захисту від стихійних лих. Ідеться про гранти для полегшення тя-
гаря заборгованості бідним і найвразливішим країнам-членам. 

232 млн євро 
спрямує Єврокомісія на глобальні 
заходи зі стримування поширення 

коронавірусу COVID-19
ПРИРОДА І БІЗНЕС. На Закарпатті вирішують, як захистити 
унікальний регіон, не втративши інвестора

Червоні лінії курорту 
«Свидовець»

Міністр охорони здоров’я про заходи безпеки  
в санаторії на Полтавщині, де перебувають евакуйовані 
з Китаю наші співвітчизники  
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ТВАРИННИЦТВО

Новопризначений постпред 
України при ООН Сергій Кислиця:
«Наша участь в ООН — це не 
теоретична справа, а питання 
виживання країни»

ПОЗИЦІЯ

Широке впровадження 
сучасних технологій 
дає українським 
фермам шанс стати 
високоефективними 
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Українців мають з’єднувати сучасні автошляхи
КОНЦЕСІЯ. У Мінінфраструктури  переконані, що найперспективнішим для цього  
буде залучення інвестицій у дорожню галузь

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Концесійні дороги сприяти-
муть розвитку національної 

економіки. «Нам потрібно якомо-
га швидше з’єднати українців су-

часними дорогами і забезпечити 
бізнесу надійне автодорожнє спо-
лучення. Найоптимальнішим ва-
ріантом може бути залучення ін-
вестицій у дорожню галузь через 
розвиток державно-приватно-
го партнерства», — наголосив мі-

ністр інфраструктури Владислав 
Криклій під час зустрічі з головою 
Глобального інфраструктурного 
фонду Джейсоном Лу. 

Фахівці Світового банку розро-
бляють на запит Мінінфраструк-
тури модель програми для пілот-

ного проєкту концесій на будів-
ництво та експлуатацію автодо-
ріг. Мета — надання підтримки 
міністерству й Укравтодору у ви-
вченні варіантів залучення при-
ватного сектору до робіт з поліп-
шення мережі автошляхів, послуг 

з їх технічного обслуговування та 
експлуатації. Передбачено розро-
блення моделі програми модерні-
зації, а згодом і технічного обслу-
говування стратегічної й міжна-
родної мережі автодоріг, повідо-
мляє Мінінфраструктури.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

        АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкрит-
тя та комплексного розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКР-
СИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 
09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Викласти термін «Провайдер» розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» у на-
ступній редакції:

««Провайдер» — відповідна компанія, яка є власником Мобільного додатку — компанія Google Ireland 
Limited, головний офіс якої знаходиться за наступною адресою: Гордон Хаус, Берроу Стріт, Дублін 4, Ірлан-
дія (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), що є постачальником Сервісу Google Pay, або компанія 
APPLE DISTRIBUTION  INTERNATIONAL, головний офіс якої знаходиться за наступною адресою: Холлі Хілл Ін-
дастріал Істейт, Корк, Ірландія (Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland), що є постачальником Сервісу Apple 
Pay,  або компанія Garmin International, Inc., головний офіс якої знаходиться за наступною адресою: 1200 Іст 
151СТ Стріт, м. Олат, Канзас, 66062, США (1200 East, 151st. Street, Olathe, Kansas, the USA) що є постачальни-
ком Сервісу Garmin Pay;»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а са-
ме: 25.02.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є 25.02.2020 р.

Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту                             О. В. Полянчук

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втра-
ченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних транспортних засобів се-
рія AМ: 9186834, 9200750, 9208547, 9277944, 9270295, 
9311921, 9311933, 7298847, 9280288-9280289, 9296680; се-
рія AК: 7619320; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 
14506943, 14193931-14193933; добровільне страхування 
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки 
за кордон: 2912941, 2938175, 3090864, 3090870-3090871, 
3101395, 3118702, 3138233, 3138248-3138250, 3158237, 
3158242, 3158245, 3161021, 3161029-3161030, 3171084, 
3171090, 3171093, 3171095, 3179599-3179600, 3203013, 
3203031-3203032, 3220235, 3236561-3236562, 3244476, 
3268623.

Приватне акціонерне товариство «Альтен»
(ЄДРПОУ 31564985) 

оголошує про проведення Річних Загальних зборів 
акціонерів товариства, які відбудуться 13 березня 
2020 року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Єре-
ванська, 5, оф. 47.

На порядку денному такі питання:
1. Затвердження річної звітності товариства за 

2019 рік.
2. Розподіл прибутку підприємства за 2019 рік.

Новомосковська районна державна нотаріальна 
контора Дніпропетровської області повідомляє про 
відкриття спадщини після смерті Кулика Миколи Ва-
сильовича, 01.09.1948 р.н., померлого 11.02.2019 
року. Просимо його спадкоємця за заповітом Кулика 
Олексія Миколайовича, 15.06.1981 р.н., прибути до 
нотаріальної контори за адресою: м. Новомосковськ, 
Дніпропетровської області, площа Героїв, буд. 1. Піс-
ля спливу 30 календарних днів з дня публікації свідо-
цтво про право на спадщину буде видане спадкоєм-
цю, який прийняв спадщину.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 
21) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Пазюри Віктора Олександровича у скоєнні кри-
мінальних правопорушень передбачених ст.ст. 2583 ч. 1, 
365 ч. 2 КК України. В підготовче судове засідання по да-
ній справі, яке призначено на 04 березня 2020 року, на 
13:50 годину, викликається обвинувачений Пазюра Ві-
ктор Олександрович. 11 квітня 1969 року народження, 
який за реєстрований та проживає за адресою: вулиця 
Дніпровська, будинок № 2, квартира №137, місто Крама-
торськ Донецької області. 

Суддя Лутай А. М.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Моісеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання ви-
кликається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 ро-
ку народження обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 05 березня 2020 року о 14-
30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 
4, під головуванням судці Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Чугуївського міського суду Харків-

ської області знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової 
Валентини Михайлівни, 16.11.1959 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинувачена Богомолова 
В. М. зареєстрована за адресою: Харківська область, 
Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул.Шевченка (Ле-
ніна), 28, кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чу-
гуївський міський суд Харківської області викликає 
Богомолову Валентину Михайлівну у судове засідан-
ня, яке відбудиться 03 березня 2020 року о 13 год. 00 
хв. в залі Чугуївського міського суду Харківської об-
ласті, що розташований за адресою: Харківська обл.,  
м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. Справа розглядатиметься 
суддею Гуменним 3. І.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судо-

вого провадження викликає як обвинуваченого Полян-
ського Василя Володимировича, 12 липня 1993 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Іва-
на Приходька, 95, кв. 7 м. Кременчук Полтавської обл.) 
по кримінальному провадженні №42015170000000216 у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 
КК України, в судове засідання на 10.00 год. 30.03.2020, 
яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційно-
го суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Полянського В. В. обов’язкова. У разі не-
явки Полянського В. В. до суду з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Каракай Ольга Вікторівна, 6 серп-

ня 1970 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134, 
135, 314, абзацу 5 ч. З ст.323 КПК України викликаєть-
ся Артемівським міськрайонним судом Донецької об-
ласті для участі в статусі обвинуваченої в підготовчо-
му судовому засіданні кримінального провадження  
№ 42017050000000787 від 27 вересня 2017 року за обви-
нуваченням Каракай Ольги Вікторівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться в залі судових засідань при-
міщення суду за  адресою: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5, 16 березня 2020 року о 15 год. 00 хв. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ної за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Н. М. Погрібна
В провадженні Солом’янського районного суду  

м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Резуніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання ви-
кликається Резунік Степан Вікторович, 29.03.1984 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України, 
яке відбудеться 04 березня 2020 року о 10-30 год. в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 

що 03.03.2020 року о 10 год. 00 хв. буде проводити-
ся підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 42016020420000057, по обвинуваченню 
Бахура Олександра Григоровича, 20.05.1972 р.н. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений 
Бахур Олег Григорович.

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Скуби А. В., суддів Домарєєва О. В., Щас-
ної Т. В.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 17.

Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Ко-
шиця, 5-А.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викли-
кається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, яке відбудеться 03 березня 2020 року об 11-00 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 обвинуваченої дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Савенка Геннадія Олександровича, 
13.07.1969 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Москов-
ська, в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 05 березня 2020 ро-
ку о 13 год. 45 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повідомлення
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документа 

державного планування
- «Детальний план території цеху по переробці м’яса та виробництву м’ясної 
продукції на площі 0,99 га (кадастровий номер: 3221282801:01:121:0006) по 

вул. Радгоспна в с. Зазим’є Броварського району Київської області» 
1. Повна назва документа державного планування:
Проект «Детальний план території цеху по переробці м’яса та виробництву м’ясної про-

дукції на площі 0,99 га (кадастровий номер: 3221282801:01:121:0006) по вул. Радгоспна в с. 
Зазим’є Броварського району Київської області»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Зазимська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологіч-
ної оцінки детального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 28 лю-
того 2020 року на сайті Зазимської сільської ради (http://www.zazimye.in.ua) та триватиме до 
31 березня 2020 року;

б) способи участі громадськості — громадськість в межах строку громадського обгово-
рення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауважен-
ня та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одер-
жані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За 
результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє;

в) зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту докумен-
ту державного планування — «Детальний план території цеху по переробці м’яса та виробни-
цтву м’ясної продукції на площі 0,99 га (кадастровий номер: 3221282801:01:121:0006) по вул. 
Радгоспна в с. Зазим’є Броварського району Київської області» подаються до Зазимської 
сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Ши-
рока, 6, e-mail: spichak_09@ukr.net;

г) з проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у при-
міщені Зазимської сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, 
с. Зазим’є, вул. Широка, 6.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа дер-
жавного планування відсутня. Строк подання зауважень і пропозицій з 28.02. до 31.03 2020 
Відповідальна особа — Спичак Людмила Валентинівна.

«Повідомлення
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документа 

державного планування
- «Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 

3221282800:03:006:0006 та 3221282800:03:006:0007) для розміщення
спортивного комплексу по вул. Гута Лісова в с. Зазим’є Броварського району 

Київської області» 
1. Повна назва документа державного планування:
Проект «Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 

3221282800:03:006:0006 та 3221282800:03:006:0007) для розміщення спортивного комплексу по 
вул. Гута Лісова в с. Зазим’є Броварського району Київської області»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Зазимська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки де-
тального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 28 лютого 2020 року на 
сайті Зазимської сільської ради (http://www.zazimye.in.ua) та триватиме до 31 березня 2020 року;

б) способи участі громадськості — громадськість в межах строку громадського обговорення 
має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та про-
позиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгля-
ду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє;

в) зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту докумен-
ту державного планування — «Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 
3221282800:03:006:0006 та 3221282800:03:006:0007) для розміщення спортивного комплексу по 
вул. Гута Лісова в с. Зазим’є Броварського району Київської області» подаються до Зазимської 
сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широ-
ка,6, e-mail: spichak_09@ukr.net; 

г) з проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у при-
міщені Зазимської сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. 
Зазим’є, вул. Широка, 6. 

4. Немає потреби у транскордонних консультаціях щодо проекту документа державного пла-
нування.

Строк подання зауважень і пропозицій з 28.02 до 31.03.2020.
Відповідальна особа — Спичак Людмила Валентинівна.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонно-

го суду Донецької області перебуває криміналь-
не провадження за обвинуваченням Нічік Юлії 
Геннадіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни, та Якімчука Олександра Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд Доне-
цької області викликає обвинуваченого Якім-
чука Олександра Володимировича, 11.06.1971 
року народження, останнє відоме зареєстрова-
не місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, в судове засідання з розгляду кри-
мінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінальних правопорушень 
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 
366 КК України, розгляд якого здійснюється в 
порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 27 лютого 2020 року о 15 год. 
ЗО хв. в приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обви-
нувачений повинен повідомити суд про причи-
ни неявки інакше судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за його 
відсутності.

З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Овдієнка Олександра Дмитровича, що обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 02 березня 2020 року об 11:00 годині, в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, по-
терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Украї-
ни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, 
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові засідання (провадження 
№335/4987/17, 1-кп/335/227/2019) обвинуваченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 
р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. За-
поріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 
11.02.1964 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемо-
ги, 41, кв. 46 по кримінальному провадженню № 12015000000000262 за обвинуваченням Кондратю-
ка С.В., Остапенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28,  ч. 2 ст. 364 КК Укра-
їни, які відбудуться 27 лютого 2020 року о 13-00 годині, 17 березня 2020 року о 09-30 годині за адре-
сою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А.В.

Втрачений судновий 

білет  

ДБ 002210 моторного 

човна «Амур М», бор-

товий реєстраційний 

номер 

ЯХР-0711, що нале-

жить Сазанову Івану 

Архиповичу,  

вважати недійсним.

Втрачений 

судновий білет 

МА № 005360 на човен 

UАК-3813-К , власник 

Давидович Любов 

Олександрівна, 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +6 +11 Черкаська -1 +4 +7 +12

Житомирська +1 +6 +6 +11 Кіровоградська -1 +4 +7 +12
Чернігівська +1 +6 +5 +10 Полтавська -1 +4 +6 +11
Сумська +1 +6 +5 +10 Дніпропетровська -1 +4 +7 +12
Закарпатська +1 +6 +5 +10 Одеська +1 +6 +10 +15
Рівненська +1 +6 +6 +11 Миколаївська +1 +6 +10 +15
Львівська +1 +6 +6 +11 Херсонська +1 +6 +10 +15
Івано-Франківська +1 +6 +6 +11 Запорізька +1 +6 +7 +12
Волинська +1 +6 +6 +11 Харківська +2 -3 +5 +10
Хмельницька +1 +6 +6 +11 Донецька +2 -3 +5 +10
Чернівецька +1 +6 +8 +13 Луганська +1 -4 +5 +10
Тернопільська +1 +6 +6 +11 Крим +1 +6 +10 +15
Вінницька -1 +4 +9 +14 Київ +3 +5 +8 +10

Укргiдрометцентр

Малював картини, радів життю
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЇ. У Вінницькому об-
ласному краєзнавчому музеї 
відкрито виставку пам’яті Ге-
роя Небесної Сотні Валерія 
Брезденюка «З вірою у пере-
могу». Портрет Валерія, за-
палена свічка, прапор Украї-
ни. Поряд портрети інших ві-
нничан, які загинули на Майда-
ні: Максима Шимка та Леоніда 
Полянського.

Валерій Брезденюк наро-
дився 1963 року в Жмеринці, 
був художником, підприємцем. 
Загинув 18 лютого під час роз-
стрілів на Майдані. В експози-
ції представлено його картини, 
ескізи, особисті речі, світлини 
різних періодів життя, зокрема 
Революції гідності. Учасникам 
заходу, серед яких було бага-
то молоді, демонстрували до-
кументальний фільм про жит-
тєвий і творчий шлях Валерія 
Брезденюка.

«Наша родина майже шість 
років виношувала ідею органі-
зації такої експозиції. Настав 
час нагадати суспільству про 
події Революції гідності, Май-
дан, європейський вибір Украї-
ни і кожного з нас. Відновити у 
пам’яті імена учасників тих по-
дій, зберегти історичну пам’ять 
та їхні добрі імена для наступ-
них поколінь», — сказала його 
дружина Ірина Брезденюк.

Валерій працював у рідкіс-
ній нині техніці ебру — ма-
люнки на воді. Загалом ство-
рив понад пів тисячі різних 
картин. Любив малювати кві-
ти, портрети. Уміння демон-
стрував на телебаченні у про-
грамі «Україна має таланти». 
Він мріяв відкрити школу, в 
якій навчати  мистецтва ма-
лювати картини на воді. Пер-
ший крок до здійснення мрії 
зроблено: у межах відкриття 
експозиції відбувся майстер-
клас з написання картин у 
техніці ебру. 

Як розповіла донька Вале-
рія Юлія, батько любив дару-
вати емоції, робити сюрпризи, 
поспішав радіти життю, про-
бував себе в різних жанрах. 
Сприймав виклики і справляв-
ся з ними.

Добру пам’ять про себе він 
залишив серед земляків. На 
сайті Жмеринської райдержад-
міністрації зазначено, що Ва-
лерія Брезденюка у місті зна-
ли як щиру шляхетну люди-
ну, вірного друга, готового за-
вжди підставити плече, тала-
новитого художника-новатора, 
успішного підприємця. У 2013—
2014 роках він був одним з пер-
ших, хто свідомо став на захист 
прав і свобод громадян, актив-
но обстоюючи ідеали демокра-
тії та європейського майбутньо-
го України. На Майдані 18 люто-
го 2014 року снайперська куля 
обірвала його життя. 

2015-го Валерієві Брезде-
нюку присвоєно звання Героя 
України (посмертно). У Жме-
ринці на адміністративній бу-
дівлі на вулиці Валерія Брезде-
нюка 18 лютого 2019 року бу-
ло відкрито меморіальну до-
шку Героєві.

У Тернополі працює інклюзивний проєкт 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

СОЦІУМ. У Тернополі розпочали 
впроваджувати проєкт Inclusive Art, 
який діятиме впродовж цього ро-
ку. Його учасники — хлопці й дівча-
та віком 12—17 років із синдромом 
Дауна. Двогодинні заняття органі-
зовуватимуть щовівторка й щочет-
верга. Перша група — восьмеро ді-
тей і троє представників соціаль-
ної ініціативи «Єднання поколінь», 
учасники якої — люди поважного 
віку. Навчали їх двоє майстрів. 

За словами Ольги Гордієнко, 
керівниці громадської організації 
«Центр  сприяння дітям із синдро-
мом Дауна «Бебіко», в подаль-
шому саме в такій кількості пра-
цюватимуть групи, адже так ви-
кладачі зможуть активно приді-
ляти увагу кожному. Охочих бра-
ти участь у проєкті більше, ніж 
сподівалися його ініціатори.

Проєкт Inclusive Art — перший 
крок до розвитку в обласному 
центрі соціального підприємни-
цтва. Це означає, що прагнути-
муть із часом залучати юних до 

певної роботи, щоб вони могли 
заробити кошти на власні потре-
би. «Сонячних дітей» навчають 
малювати малюнки, які можна 
згодом нанести на тарілки чи гор-
нятка. Хлопці й дівчата працюють 
над декоруванням медових пря-
ників. На заняттях з кулінарії їм 
допомагатимуть виготовляти кон-
дитерські вироби. Проводитимуть 
майстер-класи з валяння вовни, 
щоб створювати розмаїті аксесу-
ари і прикрашати ними одяг. Для 
дітей із синдромом Дауна такі за-
няття — не тільки можливість ви-

готовляти якісь речі, це ще й тера-
пія, своєрідна реабілітація.

Громадська організація «Центр 
сприяння дітям із синдромом Да-
уна «Бебіко» в Тернополі вже діє 
десять років. Основна її мета — 
соціалізація та адаптація дітей 
з такою генетичною аномалією. 
Вона опікується дитсадком, де 
для «сонячних діток» проводять 
індивідуальні, інтегровані, групо-
ві заняття, веде відповідну робо-
ту з батьками. Щороку центр ор-
ганізовує для дітей із синдромом 
Дауна оздоровчі табори. 

В експозиції представлено особисті речі і світлини різних періодів життя Валерія Брезденюка
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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: GL3N015472; GL3N015790-GL3N015880 (5 лотів); 
GL3N016305-GL3N016357 (18 лотів)

Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

13.03.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/46547-asset-sell-id-265471,46550-asset-sell-
id-26576, 46549-asset-sell-id-265714

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: G32N016959,G3N016960,G3N016961,G32N016962-
G32N017001

Короткий опис активів 
(майна) в лотах:

Ікони, які мають художню, історичну та іншу культурну 
цінність, в кількості 43 одиниці

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:                            www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 16.03.2020
Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація 
щодо лоту

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-
rodovid-bank/46557-asset-sell-id-266895

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Василенко Олег Миколайович, 15.04.1963 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: м-н Сонячний, буд. 11, кв. 175, м. Макіївка До-
нецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби без-
пеки України в Житомирській області Федоренка С.В. за адресою: м. Житомир, 
вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні № 22018060000000028 як підозрю-
ваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, 
об 11.00 год.  28.02.2020 р. (для отримання письмового повідомлення про під-
озру, допиту, впізнання та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок 
заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
чену Удовіну Ольгу Максимівну для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42016010000000251 відносно Удо-
віної Ольги Максимівни, обвинуваченої  у вчиненні злочину. передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 03.03.2020 р. об 11.00 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Оздоба М. О.

У Миколаєві вийшов підручник із краєзнавства 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НОВЕ ВИДАННЯ. У Микола-
ївському національному універ-
ситеті ім. В. Сухомлинського від-
булася презентація навчально-
методичного посібника «Історія 
Степового Побужжя від найдав-

ніших часів до кінця XVIII століт-
тя». Книжку розраховано на учнів 
шкіл та студентів, які зацікавле-
ні у вивченні історії рідного краю. 

Автори видання миколаївські ме-
тодисти, археологи Ганна Михайло-
вич, Кирило Горбенко, Олександр 
Смирнов, Ольга Господаренко, Во-
лодимир Кузовков. На підставі на-

укових фактів, підсумків археоло-
гічних досліджень вони довели, що 
Миколаївщина не була Диким по-
лем, як подавали радянські та ро-
сійські історики. 30 тисяч років тому 
цю територію обрали для прожи-
вання представники різних культур, 
тож різноманітними були й історич-
ні процеси у Степовому Побужжі.  

Як зазначила на презентації 
підручника видавець Ірина Гу-
дим, у школах міста Миколаєва 
краєзнавство викладають, тільки 
якщо є хороший учитель-патріот, 
а офіційно годин краєзнавства 
немає. Тож така література допо-
може вчителям розповісти про іс-
торію рідного краю.

Валерій працював у рідкісній нині техніці ебру — малюнки  
на воді
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