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КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

26 лютого 2014 року кримчани 
зібралися на перший мітинг за 
територіальну цілісність України, 
який завершився першими арештами 
активістів

На початку березня в 
Європарламенті відбудеться 
«Український тиждень»  
за участі наших урядовців, 
політиків, музикантів 

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ

Україна — прекрасна країна,  
щоб сюди інвестувати

ЕНЕРГЕТИКА. Прем’єр-мі-
ністр Олексій Гончарук наголо-
сив, що для ефективного надро-
користування уряд спрощує до-
ступ інвесторів на ринок, лікві-
довує тіньові ринки та корупційні 
схеми. Про це він повідомив під 
час Українського енергетичного 
форуму в Києві.

«Ми розробили Інвестицій-
ний атлас надрокористувача, 
який містить понад 100 прива-
бливих для малого та середньо-
го бізнесу об’єктів. Також цьо-
го року уряд запропонує майже  

30 тисяч квадратних метрів по-
тенційних нафтогазових діля-
нок. Уже в першому півріччі за-
працює е-кабінет надрокористу-
вача. Скоротиться кількість від-
мов заявникам, це мінімізує ко-
рупційні ризики і прискорить 
процес погодження та отриман-
ня спецдозволів», — зазначив 
Прем’єр. 

Він пообіцяв бізнесу відкри-
тий діалог щодо перегляду «зе-
леного» тарифу для об’єктів від-
новлюваної енергетики. «У нас 
є і проблеми. Наприклад, «зе-

лений» тариф. Пошук рішен-
ня триває. Новий уряд, команда 
Президента, парламент пере-
буватимуть у діалозі з інвесто-
рами. Що ви точно можете очі-
кувати від української влади, — 
передбачуваності. Ми налашто-
вані, щоб спільно шукати рішен-
ня навіть у дуже складних ситу-
аціях, бути дуже відкритими, — 
сказав Олексій Гончарук і до-
дав: — Ми готові бути відкрити-
ми й передбачуваними. Фактич-
но відповідати за свої слова. Ми 
не прихильники перегляду пра-

вил заднім числом. Для нас це 
неприпустимо, але ми стоїмо 
на тому, що необхідно шукати 
рішення, які зроблять зростан-
ня ринку, розвиток української 
енергетики стійким».

Очільник уряду закликав біз-
нес інвестувати в Україну, зазна-
чивши, що зараз для цього най-
кращий час. «Україна зараз — 
прекрасна країна, щоб сюди ін-
вестувати. Тут серйозно змінив-
ся бізнес-клімат, у владі на висо-
кому рівні чесні, порядні профе-
сійні люди», — сказав Прем’єр.

Віцемаршалок Сейму Польщі 
Малгожата Госєвська: 
«Росія не шанує 
слабких і тих,  
хто поступається»
Складно знайти в польському парламенті іншу особу, 

яка б так сильно вболівала за майбутнє України й 
за добрі українсько-польські відносини. Вона дуже обі-
знана з нашими проблемами і з тим, яку роль у них віді-
грає Росія. В інтерв’ю Укрінформу віцемаршалок Сей-
му Польщі Малгожата Госєвська розповіла про своє ба-
чення європейських перспектив України, роль сучас-
ної Росії в регіоні, сприятливий шанс для українсько-
польських відносин, а також про те, чому їй сподоба-
лися малюнки колишнього в’язня Кремля Романа Су-
щенка.

— Пані віцемаршалку, під час нещодавнього форуму 
«Європа-Україна» у Ряшеві представник МЗС Німеч-
чини Ганс-Юрген Гаймзьот висловив думку, що про-
єкт «Східне партнерство» має бути нейтральним, на-
томість ви наполягали, що це не матиме сенсу без ме-
ханізму зближення країн Партнерства з ЄС. Як зроби-
ти так, щоб цей польсько-шведський проєкт не втра-
тив свою цінність і залишився вагомим елементом 
зближення країн-учасниць із ЄС?

— Польща твердо стоїть на позиції, що цей проєкт ма-
тиме сенс виключно тоді, коли він дає країнам-учасни-
цям перспективу приєднання до європейських струк-
тур. Дискусія на тему майбутнього «Східного партнер-
ства» триває як у країнах-членах ЄС, так і в країнах 
Партнерства — і через кілька місяців ми побачимо, чим 
це все завершиться.

У цій дискусії є різні думки. З одного боку, загрозли-
ва позиція Франції, яка вже фактично висловилася що-
до закриття шляху до ЄС для Північної Македонії. Во-
ни кажуть: «Ми даємо вам шанс, надію, робіть рефор-
ми, змінюйте назву країни, а ми вам потім так ні-
чого і не підтвердимо». Це дуже небезпечно, адже 
ніхто не любить, щоб його обманювали. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

584,45 млрд грн
становив торік обсяг капітальних 

інвестицій. Це на 11% більше,  
ніж у 2018 році, за даними Держстату 

Зіткнення:  
здоров’я дешевше,  
ніж профілактика?

БЕЗПЕКА РУХУ. Дорожні аварії щороку забирають тисячі 
людських життів. Хто винен і як зарадити ситуації?
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ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:       «Галузь
надрокористування, яка 

багато років асоціювалася 
виключно з корупцією, щодня 

стає відкритішою  
і прозорішою  

для українських та 
іноземних інвесторів».

Прем’єр-міністр про спрощення доступу інвесторів  
на ринок, ліквідацію тіньових ринків і корупційних схем
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оголошення

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

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  об 11 год. 00 хв. 02 березня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
 буд. 15, корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинсько-
го О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В.  
і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Киє-
ва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляцій-
ними скаргами захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухва-
ли Оболонського районного суду міста Києва від 20 березня 2019 
року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлен-
ня описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення 
вироку суду першої інстанції відмовлено

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А.   Додатково просимо подати такі документи:
  Документ, що посвідчує особу (паспорт)

Суддя Трясун Ю. Р. 

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 обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливос-
ті тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому 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.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосова-
но привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

До уваги органів місцевого самоврядування!

Пунктом 5 рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року  
№ 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На-
зустріч киянам» на 2019—2021 роки» із змінами і доповненнями вста-
новлено, що право пільгового проїзду особам, які не зареєстровані у 
місті Києві, але мають право пільгового проїзду міським пасажирським 
транспортом незалежно від форми власності, який працює у звичайно-
му режимі руху, відповідно до законів України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної полі-
ції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію жертв репресій комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917—1991 років», «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про жертви на-
цистських переслідувань», надається на підставі відповідного посвідчен-
ня до 01 квітня 2020 року, а з 01 квітня 2020 року на підставі електронно-
го квитка або багатофункціональної електронної картки «Муніципальна 
картка «Картка киянина», у разі якщо вони мають право на її отриман-
ня відповідно до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року  
№ 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної 
електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», та за наяв-
ності рішення відповідної місцевої ради про компенсацію пільгового про-
їзду відповідним категоріям громадян і укладеного договору про порядок 
компенсації пільгового проїзду з підприємствами міського пасажирсько-
го транспорту незалежно від форми власності, який працює у звичайно-
му режимі руху міста Києва.

Договір про порядок компенсації пільгового проїзду з КП «Київський 
метрополітен» розміщено на веб-сайті підприємства за посиланням 
http://www.metro.kiev.ua/node/6164.

Довідки за тел.: (044) 238 45 18, (044) 238 59 50.

У провадженні Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва знаходиться справа  
№ 640/1313/20 за позовом ТОВ «АНВІТРЕЙД 
ПЛЮС» до Кабінету Міністрів України про ви-
знання протиправною та нечинною постанову 
Кабінету Міністрів України № 624 від 17.07.2019 
«Питання запровадження спеціального мита на 
окремі товари походженням з Російської Феде-
рації, що ввозяться на митну територію України».

Позовні вимоги:
Визнати протиправною та нечинною по-

станову Кабінету Міністрів України № 624 від 
17.07.2019 «Питання запровадження спеціаль-
ного мита на окремі товари походженням з Ро-
сійської Федерації, що ввозяться на митну тери-
торію України» з моменту її прийняття, із змі-
нами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 678 від 24.07.2019.

Підготовче засідання у справі № 640/1313/20 
призначене 05.03.2020 о 10:00 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, кор-
пус 1, зал № З.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Михайлова Володимира Петрови-
ча, 26.03.1956 р.н., проживає у м. Донецьку 
по вул. Краснознаменній, буд № 125, як об-
винуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/1787/18, 1-кп/296/215/19 по обвинува-
ченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, в судові засідання під головуванням суд-
ді Аксьонова В. Є., розгляд яких призначено 
06 березня 2020 р. о 12 год. 00 хв. та 24 бе-
резня 2020 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні 
Корольовського районного  суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал. 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/941/2018 за обвинуваченням Блажен-
ка Павла Євгеновича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 03 березня 2020 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 508. У разі неявки 
обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Хардіна О. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1935/2019 за обвинуваченням Цибуль-
ник Ірини Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань за № 220 170 000 000 003 52 від 21.09.2014 
року. Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженні відбудеться 04.03.2020 ро-
ку о 10 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 614.

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

Суддя А. В. Кваша

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/392/2019 за обвинуваченням Кишинця О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 05.03.2020 о 
13:00 в приміщенні Шевченківського районного суду 
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська,  
31 А, 513.

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 П. Л. Слободянюк

У провадженні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження №1-кп/761/799/2019 
(справа №761/5858/18) по обвинуваченню Чопея Василя Єв-
геновича, Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка 
Ігоря Павловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта у вищезазначено-
му кримінальному провадженні, за яким висунуте обвину-
вачення Чопею Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу 
Васильовичу, Післярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олек-
сійовичу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, у відкритому судовому засіданні, що відбудеться об 
11 годині 00 хвилин 06 березня 2020 року у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва у залі судових засі-
дань №1, про що повідомити  зацікавлених осіб. 

Суддя В. В. Бугіль

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дер-
менжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Одеська область, Ізма-
їльський район, с. Кам’янка, вул. Калініна, 127, від-
повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду криміналь-
ного провадження в порядку спеціального судо-
вого провадження стосовно Дерменжи В. К., об-
винуваченого у скоєнні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 05.03.2020 
року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал 
судових засідань №229. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д. П. за ч. 5  
ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вище-
вказаному кримінальному провадженню відбудеться 
13 березня 2020 року об 11:00 в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 702.

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.

Cуддя Левицька Т. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 13 
годині 30 хвилин 12 березня 2020 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену Володимирів-
ну, 11 травня 1969 року народження, в рамках кри-
мінального провадження № 22014000000000263, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 го-
дині 30 хвилин 11 березня 2020 року в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 507, 
обвинуваченого Аненка Олексія Миколайовича, 15 лип-
ня 1981 року народження, в рамках кримінального про-
вадження № 22018000000000025, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 22 січня 2018 року, 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 114 КК України.

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

Суддя М. С. Антонюк

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL18N017066, GL15N017067, GL16N017068, 

GL15N017069
Короткий опис активів (май-
на) в лотах:

Права вимоги та майнові права за кредитними 
договорами, укладеними з суб’єктами господа-
рювання: №№ 2007-410 від 18.12.2007, 2008-028 
від 22.02.2008, 2008-061 від 31.03.2008,  
2008-144 від 01.09.2008, 2008-039 від 
06.03.2008, 2008-085 від 12.05.2008, 
34/14-КЛН-08 від 04.03.2008, 56.1/5-КЛТ-08  
від 23.05.2008, 52/05-К-08 від 05.08.2008

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: 

17.03.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/46576-asset-sell-id-267449

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: GL48N017049-017051 (3 лоти); 

GL22N017057- GL22N017070 (3 лоти)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Дебіторська заборгованість, майнові 

права на нерухом., нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

17.03.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/46558-asset-sell-id-
266941,46563-asset-sell-id-267024

ПОВІДОМЛЕННЯ
Гребінківська селищна рада повідомляє про початок процедури громадського обговорення 

щодо визначення обсягу виконання стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Генерального плану 
з планом зонування території смт Гребінки Васильківського району Київської області.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщен-
ні Гребінківської селищної ради та на сторінці в мережі інтернет: http://grebinky-rada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО надаються до Гребінківської 
селищної ради у письмовому вигляді поштою або особисто в робочий час за адресою: 08662, 
смт Гребінки, проспект Науки, 2, та на електронну адресу: gs_rada@ukr.net.

Громадське обговорення обсягу виконання СЕО триватиме 15 днів, а саме з дати опубліку-
вання повідомлення.

Зауваження та пропозиції, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не 
розглядаються.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  
У ПОРЯДКУ СОЦІАЛьНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 11, кв. 33, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України, повідомляється про те, що по кримінальному провадженню № 22016730000000025 
за його обвинуваченням за ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, 22.01.2019 року  
Херсонським міським судом Херсонської області постановлена ухвала про призначення судо-
вого розгляду у порядку спеціального судового провадження (іn аbsentіа) на підставі обвину-
вального акта по кримінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А. Ю. необхідно з’явитися для участі у розгляді цьо-
го кримінального провадження як обвинуваченому 04.03.2020 року о 08:45 год. у каб. 703  
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсон-
ської області ksm.ks.соurt.gоv.uа.

Суддя Зубов О. С.

З 05.03.2020 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові тарифи на послугу 

з доступу до супутникової мережі 

інтернет за технологією TOOWAY 

для фізичних осіб. З детальнішою 

інформацією можна ознайомитися 

на сайті www.datagroup.ua або 

за номером контакт-центру 

0 800 21 10 00.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Наточеєва Олексія Ми-
колайовича, 23.12.1973 р.н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8814/19 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Покатілова О. Б. у підготов-
че судове засідання, що відбудеться 04 бе-
резня 2020 року о 09.15 год. та у судове за-
сідання, що відбудеться 30 березня 2020 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні Корольовсько-
го 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. Жито-
мира викликає Мельника Ігоря Васильо-
вича, 04.11.1972 р.н., уродженця смт Ниж-
ня Кринка, м. Макіївка Донецької обл., як 
обвинуваченого у кримінальному прова-
дженні № 296/6759/17,  1-кп/296/142/19 
по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є. в судові засі-
дання, розгляд яких призначено 03 березня 
2020 р. о 10 год. 30 хв. та 19 березня 2020 р. 
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал. 2К 
(каб.106).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 +6 +4 +9 Черкаська +1 +6 +4 +9

Житомирська 0 +5 +2 +7 Кіровоградська +1 +6 +7 +12
Чернігівська +1 +6 +4 +9 Полтавська +1 +6 +7 +12
Сумська +1 +6 +4 +9 Дніпропетровська +1 +6 +9 +14
Закарпатська 0 +5 +3 +8 Одеська +2 +7 +9 +14
Рівненська 0 +5 +2 +7 Миколаївська +2 +7 +9 +14
Львівська 0 +5 +2 +7 Херсонська +2 +7 +9 +14
Івано-Франківська 0 +5 +2 +7 Запорізька +2 +7 +9 +14
Волинська 0 +5 +2 +7 Харківська +1 +6 +9 +14
Хмельницька 0 +5 +2 +7 Донецька +1 +6 +9 +14
Чернівецька 0 +5 +2 +7 Луганська +1 +6 +9 +14
Тернопільська 0 +5 +2 +7 Крим +5 +10 +9 +14
Вінницька +1 +6 +4 +9 Київ +2 +4 +4 +6
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Як галицькі моржі проводжали зиму
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ ДУХ. У Тернопо-
лі організували фестиваль люби-
телів загартування та зимового 
плавання «Галицькі моржі». Тер-
нопільський клуб любителів за-
гартування та зимового плаван-
ня «Нептун» — одна з найстарі-
ших громадських організацій. Діє 
34 роки. У гідропарку «Топільче» 
моржі подбали про 50-метровий 
басейн, дно якого почистили то-
рік. Це і «майданчик здоров’я», де 
обладнають понад 20 тренажерів, 
стало можливим завдяки коштам 
із громадського бюджету міста. 

Свято здоров’я, загартування, 
дружби та відпочинку на свіжому 
повітрі відбулося останньої неді-
лі зими. Координатор фестивалю 

Олена Мудра каже, що мають на-
мір організовувати його щорічно, 
активно залучаючи молодь, про-
пагувати серед краян здоровий 
спосіб життя. Учасниками ниніш-
нього свята здорового тіла й духу  
стали моржі з Тернополя, Льво-
ва, Івано-Франківська, Київщи-
ни. Фестивальна програма була 
насиченою змаганнями, сповне-
ною розваг і гумору, навіть ре-
корд встановили. 

Головним заходом був заплив 
у чотирьох вікових групах чолові-
ків і жінок. Відбулися кумедні пере-

гони на надувних санчатах і серф-
дошці. Випробував себе на цих 
плавзасобах Сергій Зеленецький 
з Узина Київської області. Він май-
стер спорту міжнародного кла-
су, рекордсмен Книги Гіннесса, 
що переплив Татарську протоку. 
Василь Шевчук із Хоросткова на 
Тернопільщині встановив чимало 
рекордів — один України та шість 
Тернополя. Він очолює громад-
ську організацію із зимового пла-
вання. Але на фестивалі «Галицькі 
моржі» пан Василь не лише брав 
участь у водних змаганнях чи роз-

вагах, а й представив свої досяг-
нення у віджиманні на цвяхах і но-
жах. Львів’янка Віра Мудра захоті-
ла й себе спробувати у такій спра-
ві. На ножах вона віджалася де-
сять разів. 

Не менше захоплення викли-
кав Андрій Балабух із села Яблу-
нів Гусятинського району на Тер-
нопіллі. Тут він уперше занурив-
ся в холодну воду й заявив, що 
надалі не полишатиме цього за-
няття. Але головне, що Андрій 
досяг мети, заради якої приїхав 
на фестиваль. Він руками за сім 

хвилин розірвав 365 сторінок від-
ривного календаря й отримав 
сертифікат Тернопільського реє-
стру рекордів. А ще потішив ви-
довищним розриванням одразу 
двох колод карт та автомобіль-
них номерних знаків. Він має за-
фіксовані рекорди у носінні гир 
одна на одній та зав’язуванні вуз-
ла Сотського голими руками зі 
сталевих цвяхів.

Учасники зимового фестива-
лю куштували смачну рибну юш-
ку, борщ, смажену картоплю, пи-
ли чай і глінтвейн. 

Мова жестів дійшла 
до БТІ Харкова 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСТУПНІСТЬ. У харківському бюро технічної інвентаризації запро-
вадили нову послугу для людей зі слабким слухом. Тепер з такими від-
відувачами адміністратор спілкуватиметься за допомогою онлайн-пе-
рекладача мови жестів. Задля цього на рецепції встановили спеціаль-
ний планшет, завдяки якому встановлюється відеозв’язок із перекла-
дачем, що виступає сполучною ланкою між відвідувачем та адміністра-
тором. За словами заступника Харківського міського голови з питань 
цифрової трансформації Олега Дробота, у місті 5% людей з порушен-
нями слуху. І на його думку, це не має стати перешкодою в комфортно-
му отриманні ними різних послуг. Така і позиція міської влади Харкова. 
Як запевнив Олег Дробот, новий сервіс, презентований нещодавно в 
БТІ, буде запроваджено і в інших комунальних закладах міста.

У Вінниці відбувся 
фестиваль 
патріотичної пісні

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИХОВАННЯ. Понад 100 учнів вінницьких шкіл узяли участь у місь-
кому фестивалі української патріотичної пісні імені Героя України Мак-
сима Шимка. Вони мали змогу побачити особисті речі й фотографії 
він ничанина, учасника Революції гідності, Героя Небесної Сотні Мак-
сима Шимка. Його мати Зоя Кузьменко згадувала, яким був її син. 
Він любив Україну та її історію. Брав відпустку за власний рахунок і їз-
див на Майдан. «Мені дуже подобається фестиваль. У майданівців бу-
ла велика любов до України. Останні слова, які написав Максим: «За 
Україну всі, хто може, їдьте в Київ». Люди мають розуміти, що є та-
ка жертовність і що герої віддали життя за Україну. Своєю державою 
потрібно пишатися», — сказала Зоя Семенівна. Фестиваль відбувся 
у міському палаці дітей та юнацтва з ініціативи департаменту освіти 
міської ради. Торік він проходив уперше. Цьогоріч участь у ньому взя-
ли школярі 16 освітніх закладів. За словами директорки департамен-
ту освіти міської ради Оксани Яценко, діти самостійно підбирали пісні 
для виконання. На фестивалі було розгорнуто виставку «Українське 
військо: 1917—1921» від Українського інституту національної пам’яті.
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Голова Лисичанської міської організації ТЧХ України Тетяна Бабич запрошує всіх  
до соляної печери

Андрій Балабух із с. Яблунів на Тернопіллі за кілька секунд 
розриває руками автомобільні номерні знаки 

Надувні санчата на воді освоює майстер спорту 
міжнародного класу, рекордсмен Книги Гіннесса Сергій 
Зеленецький із Київщини

«Ми нептунці, ми моржі, дружні, гонорові», — закликають 
долучитися до їхніх лав (на передньому плані) педагог  
Ольга Спільніченко та журналістка Людмила Островська

У соляній печері відкрито дитячий куточок
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ДОБРА СПРАВА. У Лисичан-
ську з ініціативи підрозділу Това-
риства Червоного Хреста відкри-
ли соляну кімнату. В ній відвідува-
чі можуть подихати цілющим по-
вітрям. 

«Нашу соляну печеру вже по-
любили матусі з дітками, які час-
то хворіють. Галотерапія, або ліку-
вання сіллю, чудово зміцнює іму-
нітет дитини. Але малечі  складно 
всидіти на місці, тому ми створили 
дитячий куточок з іграшками. Тут 
можна  намалювати саму соля-
ну кімнату і отримати подарунок 
за красивий твір!» — розповідає 
очільниця Лисичанської міської 
організації  Товариства Червоно-
го Хреста України Тетяна Бабич. 
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