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

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Рада асоціації Украї-
ни та ЄС, яка відбула-

ся вчора у Брюсселі, про-
йшла в непростих умовах. 
З одного боку, організацію 
такого багатостороннього 
та насиченого візиту було 
ускладнено пандемічними 
обмеженнями. І як неодно-
разово зауважували ана-
літики, те, що було ухва-
лено рішення провести зу-
стріч високих українських 
урядовців і європейських 
топчиновників в очному 
форматі, свідчить про прі-

оритетність, із якою став-
ляться в ЄС до відносин з 
Україною. 

Цього тижня Євро-
пу охопили незвичні для 
неї морози і снігопади,  
які вплинули на робо-
ту аеропортів. Тому про-
грама візиту українського 
Прем’єра Дениса Шмига-
ля до Брюсселя до остан-
нього моменту перебува-
ла під загрозою змін і ска-
сувань. Проте триденне 
перебування глави уря-
ду в європейській столи-
ці, переговори в Єврокомі-
сії, Європарламенті та са-
ме засідання Ради асоціа-

ції пройшли надзвичайно 
успішно. Як сказав на під-
сумковій пресконференції 
Денис Шмигаль, у Брюс-
селі на українську делега-
цію чекав теплий прийом і 
результативні зустрічі. 

«Усі знають, що парт-
нерство з Україною од-
не з найважливіших се-
ред тих, які маємо з будь-
якою країною. Воно від-
бивається у широкому 
спектрі нашої співпра-
ці та в частоті, з якою ми 
зустрічаємося», — зая-
вив Верховний представ-
ник ЄС із питань зовніш-
ньої та безпекової політи-

ки Жозеп Боррель, який 
узяв участь у пресконфе-
ренції. Головний дипло-
мат ЄС задоволений під-
сумками засідання Ради 
асоціації, на якій, за його 
словами, сторони обгово-
рили й підтвердили спіль-
ні зобов’язання підсилити 
економічну та політичну 
асоціацію. 

«Це була тривала плідна 
зустріч, на якій відбулася 
відверта інтенсивна дис-
кусія. Ми домовилися що-
до питань, із приводу яких 
у нас інколи виника-
ли труднощі», — ска-
зав Жозеп Боррель. 

Віцепрем’єр-міністр про освітню програму  
для держслужбовців «Проєкт розбудови спроможності», 
на реалізацію якого Європейська комісія надає грант  
2,45 млн євро

МІНІСТР СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
МАРИНА ЛАЗЕБНА: 
«Наше завдання — 
закласти в основу 
політики принцип 
соціальної справедливості»

Державна підтримка дуже важлива для багатьох 
українців, особливо для соціально вразливих верств 

населення. Це стало актуальним у нинішні часи корона-
вірусної кризи та непростої економічної ситуації у краї-
ні. Тож на початку року уряд схвалив законопроєкти на 
підтримку тих, хто цього найбільше потребує.

Про найактуальніші питання у соціальній царині та 
законодавчі ініціативи уряду останнього часу говоримо 
з міністром соціальної політики Мариною ЛАЗЕБНОЮ.

УК Марино Володимирівно, серед згаданих законопро-
єктів — запровадження нової сучасної методології об-
числення прожиткового мінімуму. Чим вона істотно 
відрізнятиметься від старої й чому потреба у цьому по-
стала саме нині?
— Реформа прожиткового мінімуму потрібна дуже дав-
но. Адже ніхто не заперечуватиме, що нинішній його 
розмір дуже низький. І як базовий соціальний стандарт 
він не виконує своєї функції. Мінсоцполітики щомісяця 
розраховує прожитковий мінімум нормативним мето-
дом, тобто обчислює, скільки коштує споживчий кошик, 
що містить мінімальні набори продуктів харчування, 
продовольчих товарів та послуг, необхідних для збере-
ження здоров’я і забезпечення життєдіяльності людини. 
Це величезні обсяги даних. Асортимент там дуже заста-
рілий і не відповідає потребам сучасної людини. Востан-
нє в Україні склад кошика переглядали 2016 року, 
але постанова Кабміну, якою його було затвер-
джено, не чинна.  
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ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

51,6%
становила торік частка європейських 

країн у структурі українського імпорту 
сільгосптоварів і продовольства 

«Natolin4Capacity дасть 
змогу держслужбовцям 

вдосконалити знання 
з європейського 

права та економіки, 
підвищити потенціал 

держслужби». 

Рада асоціації Україна — ЄС: 
відверте спілкування,  
важливі домовленості  
та підписані документи
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ДОКУМЕНТИ

«Урядовий кур’єр» 
дізнавався, як в різних 
регіонах України 
борються зі снігом та 
рятують постраждалих

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо 
усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів 
Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії 
України депутатськими фракціями і групами»
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.  У ЄС задоволені темпами перетворень  
в Україні в межах Угоди про асоціацію, але нагадують,  
що вони не матимуть успіху без ефективної судової реформи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, 
Єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї засвідчили подальше зміцнення економічної інтеграції 
України з ЄС на основі Угоди про асоціацію



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» щодо усунення колізії в питанні 
призначення та звільнення членів 

Наглядової ради Національної суспільної 
телерадіокомпанії України депутатськими 

фракціями і групами
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлен-

ня України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904; 2015 р., № 23,  
ст. 159) такі зміни:

1. Абзаци другий і третій частини п’ятої замінити чотирма новими абзацами тако-
го змісту:

«Після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради НСТУ, обраних депу-
татськими фракціями і групами, нових членів Наглядової ради НСТУ обирають сфор-
мовані на момент обрання депутатські фракції і групи Верховної Ради України поточ-
ного скликання.

За 90 днів до закінчення повноважень членів Наглядової ради НСТУ, обраних депу-
татськими фракціями і групами, Національна рада України з питань телебачення і ра-
діомовлення письмово повідомляє депутатські фракції і групи про необхідність обран-
ня впродовж 45 днів членів Наглядової ради НСТУ від депутатських фракцій і груп.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обрано-
го від депутатської фракції чи групи, така депутатська фракція чи група, якщо вона не 
розформована, ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ на 
строк, що залишився до закінчення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, повно-
важення якого достроково припинені.

Депутатські фракції і групи не можуть обирати членів Наглядової ради НСТУ, як-
що до дати проведення чергових виборів до Верховної Ради України залишилося 180 і 
менше календарних днів».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.
2. Частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить п’ять років з дня 

офіційного оприлюднення відповідного рішення Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, крім випадків, визначених частиною п’ятою цієї статті. 
Після закінчення строку повноважень, передбаченого цією частиною, члени Наглядо-
вої ради НСТУ, крім тих, чиї повноваження були припинені достроково, продовжують 
здійснювати повноваження у встановленому цим Законом порядку, за винятком по-
вноважень, визначених пунктом 2 частини другої статті 7 цього Закону, до обрання но-
вих членів Наглядової ради НСТУ, але не більше шести місяців».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ, обраних депу-

татськими фракціями і групами Верховної Ради України восьмого скликання, закінчу-
ється в день затвердження Національною радою України з питань телебачення і радіо-
мовлення нового складу Наглядової ради НСТУ з обраними членами від депутатських 
фракцій і груп Верховної Ради України дев’ятого скликання.

3. Установити, що строк повноважень, передбачений пунктом 2 розділу I цього За-
кону, не поширюється на членів Наглядової ради НСТУ, обраних до 19 вересня 2020 
року.

4. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення 

своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) у 2021 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього 

Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 лютого 2021 року
№ 1166-IX

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження М. Степанова  
на підписання Листа про внесення змін  

№ 3 до Фінансової угоди (проект «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури 
України») між Україною та Європейським 

інвестиційним банком
Уповноважити Міністра охорони здоров’я України СТЕПАНОВА Максима Володи-

мировича на підписання Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект 
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Євро-
пейським інвестиційним банком.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
10 лютого 2021 року
№ 36/2021-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 лютого 2021 р. № 96 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2012 р. № 236  
і від 18 вересня 2019 р. № 856

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті за програмою «Електронне урядування» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, 
ст. 881; 2019 р., № 21, ст. 723, № 94, ст. 3101; 2020 р., № 19, ст. 741) і від 18 верес-
ня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства цифрової трансформації» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 80, ст. 2736) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 8 лютого 2021 р. № 96

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2012 р. № 236 і від 18 вересня 2019 р. № 856

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за про-
грамою «Електронне урядування», затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2012 р. № 236:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціо-

нування:
- системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
- єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
- національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;
- інтегрованої системи електронної ідентифікації;
- єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
- Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;

- онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інсти-
тутами громадянського суспільства;

- державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету 
(broadband.gov.ua);

- державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сі-
ті (city.diia.gov.ua), реєстру резидентів Дія Сіті;

- єдиного державного веб-порталу цифрової освіти;
технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвід-

чувального органу, створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпе-
чення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи центрального за-
свідчувального органу.»;

2) пункт 41 викласти в такій редакції:
«41. За рахунок коштів, які було спрямовано у 2020 році за програмою «Електро-

нне урядування», на утворення статутного капіталу державного підприємства «ДІЯ», 
здійснюються витрати на побудову основного та резервного серверних майданчиків 
та пунктів їх адміністрування (придбання серверного, мережевого та комп’ютерного 
обладнання, засобів технічного та криптографічного захисту інформації, засобів 
електроживлення та промислового обладнання), закупівлю програмного забезпе-
чення (пропрієтарного програмного забезпечення, систем управління базами даних) 
та криптобібліотек.».

2. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації Укра-
їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 
856, доповнити абзацами такого змісту:

«Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг;
онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститу-

тами громадянського суспільства;
державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету 

(broadband.gov.ua);
державного веб-порталу спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія Сіті 

(city.diia.gov.ua), реєстру резидентів Дія Сіті;
єдиного державного веб-порталу цифрової освіти;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 89-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки передачі до комунальної 

власності цілісних майнових комплексів  
вищих навчальних закладів I—II рівня 

акредитації (закладів фахової передвищої 
освіти) державної форми власності,  

що мають статус окремих юридичних осіб  
і видатки на оплату послуг з підготовки 

фахівців у яких здійснюються з обласних 
бюджетів та бюджету м. Києва

1. Затвердити план заходів з підготовки передачі до комунальної власності ціліс-
них майнових комплексів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації (закла-
дів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окре-
мих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійсню-
ються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київ-
ській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпо-
рядженням плану заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням  Кабінету Міністрів України 

від 3 лютого 2021 р. № 89-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів 
вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації (закладів фахової передвищої 
освіти) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб  

і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних 
бюджетів та бюджету м. Києва

1. Провести нараду з проблемних питань та роз’яснити процедуру передачі ціліс-
них майнових комплексів вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації (закла-
дів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окре-
мих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійсню-
ються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва (далі — заклади), з державної у ко-
мунальну власність.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації,  
  обласні та Київська міська ради (за згодою).

  І квартал 2021 р. — 
  ІІ квартал 2021 року.

2. Провести перевірку наявності правовстановлюючих документів на нерухоме 
майно та земельні ділянки.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  І квартал 2021 р. — 

  ІІ квартал 2021 року.
3. Оформити необхідну документацію на майно і земельні ділянки закладів (у разі 

потреби) та забезпечити внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності.

  Обласні та Київська міська держадміністрації,  
  Фонд державного майна, МОН.

  І квартал 2021 р. — 
  ІІ квартал 2021 року.

4. Підготувати матеріали та прийняти рішення щодо надання згоди на безоплатну 
передачу закладів з державної у комунальну власність.

  Обласні та Київська міська держадміністрації,  
  обласні та Київська міська ради (за згодою).

  Не пізніше ІІІ кварталу 2021 року.
5. Підготувати техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі майна за-

кладів з державної у комунальну власність.
  Обласні та Київська міська держадміністрації,  

  обласні та Київська міська ради (за згодою).
  І квартал 2021 р. — 

  ІІІ квартал 2021 року.
6. Подати техніко-економічне обґрунтування органам місцевого самоврядування 

для погодження.
  Обласні та Київська міська держадміністрації,  

  обласні та Київська міська ради (за згодою).
  І квартал 2021 р. — 

  ІІІ квартал 2021 року.
7. Підготувати пропозиції (пакети документів) до МОН щодо передачі цілісних 

майнових комплексів закладів.
  Обласні та Київська міська держадміністрації.
  Не пізніше ІV кварталу 2021 року.
8. Опрацювати пакети документів та підготувати і подати відповідні пропозиції до 

Мінекономіки.
  МОН.
  Не пізніше І кварталу 2022 року.
9. Підготувати і внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України про-

екти відповідних рішень щодо передачі закладів з державної у комунальну власність.
  Мінекономіки.
  Не пізніше ІІ кварталу 2022 року.
10. Прийняти заклади у комунальну власність.
  Обласні та Київська міська держадміністрації,  

  обласні та Київська міська ради (за згодою).
  2021—2022 роки.

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру 

за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, будинок 6 , 

квартира 37, на ім’я Мовчан Ганна Георгіївна, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності, 
видане 16.02.2004 Головним управлінням житлового забезпечення 

(наказ №2-С від 06.01.2004) та зареєстроване в БТІ за реєстровим №132, 
на ім’я Мурашко Ольги Ігорівни, вважати недійсним.

У П’ятій Харківській міській державній нотаріальній конторі відкрито спад-
кову справу після померлої 11.07.2020 р. Хатунцевої Олександри Василівни, 
10.09.1931 р.н.  Можливі спадкоємці запрошуються до П’ятої ХМДНК за адре-
сою: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г, у двотижневий строк від пу-
блікації.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 85-р 
Київ

Про утворення Державної наукової установи  
«Інститут інформації, безпеки і права 
Національної академії правових наук 

України»
1. Погодитися з пропозицією Національної академії правових наук щодо утворен-

ня Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної 
академії правових наук України», реорганізувавши шляхом перетворення Науково-
дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук.

2. Рекомендувати Національній академії правових наук у місячний строк затвер-
дити статут Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Наці-
ональної академії правових наук України» та здійснити організаційні заходи щодо її 
матеріально-технічного і кадрового забезпечення.

3. Взяти до відома, що утворення Державної наукової установи «Інститут інфор-
мації, безпеки і права Національної академії правових наук України» здійснюється в 
межах загальної чисельності Науково-дослідного інституту інформатики і права На-
ціональної академії правових наук, що реорганізується, та видатків, передбачених 
Національній академії правових наук у державному бюджеті на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 87-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли) під час 
участі в антитерористичній операції,  

та особам, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва  

або захворювання, одержаних під час участі 
в зазначеній операції

1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 13 839,55 тис. гривень для надання 
одноразової грошової допомоги членам сімей трьох осіб, які загинули (померли) під 
час участі в антитерористичній операції, та 21 особі, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час учас-
ті в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 15 березня 2021 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт 
про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 88-р 
Київ

Деякі питання діяльності державного  
підприємства «Енергоринок»

Призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» 
(код згідно з ЄДРПОУ 30373906) суб’єктом аудиторської діяльності для надання по-
слуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності державного підприємства «Енерго-
ринок» за 2020 рік. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 лютого 2021 р. № 90-р 
Київ

Про вилучення та надання земельної  
ділянки у постійне користування  
із зміною цільового призначення

1. Відповідно до статей 20, 92, 122, 123, 149, 156, 157 і 207 Земельного кодексу 
України, статті 58 Лісового кодексу України вилучити з постійного користування дер-
жавного підприємства «Слов’янське лісове господарство» земельну ділянку загаль-
ною площею 0,2093 гектара (землі державної власності лісогосподарського призна-
чення (ліси) (кадастровий номер 1424288200:02:000:1499), розташовану на території 
Краматорського району Донецької області, та надати її у постійне користування Служ-
бі автомобільних доріг у Донецькій області із зміною цільового призначення для роз-
міщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожньо-
го господарства (для капітального ремонту та обслуговування автомобільної дороги 
загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля — Лиман) з пра-
вом вирубування дерев і чагарників та використання у визначеному законодавством  
порядку заготовленої при цьому деревини відповідним державним лісогосподар-
ським підприємством.

2. Службі автомобільних доріг у Донецькій області відшкодувати відповідно до за-
конодавства збитки, що будуть завдані державному підприємству «Слов’янське лісо-
ве господарство» внаслідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов’язаних 
із лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Південним міжобласним територіальним 

відділенням Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення вимоги 

№ 65-02/3658 від 24.12.2020 про надання 

інформації ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» 

(вул. Академіка Вільямса, 86, м. Одеса, 

65104, ідентифікаційний код — 39670322) 

за місцезнаходженням, вказану вимогу розміщено 

на офіційному веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваченого у кри-
мінальному провадженні № 296/1788/18 у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Янчук Н. П. у судові 
засідання, що відбудуться 19.02.2021 року о 09:30 год., 
18.03.21 р. о 09:30 год., 28.04.21 р. — 09:30 год. в при-
міщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К 
(каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Адміністративною колегією Південного 
міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 29.12.2020 
прийнято рішення по справі № 13-02/2019 
відносно ТОВ «ТОВ «КОМУНАЛ СЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 
40876310) та ФОП Афоніної А.Ф.(ідентифікаційний 
код фізичної особи — підприємця — 1899346565). 

Докладна інформація про прийняте рішення 
розміщена на офіційному веб-сайті АМКУ 

www.amc.gov.ua.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Дудченка Олександра Григоровича, 01.02.1973 
р.н., уродженця та мешканця м. Луганськ, пров. Ге-
ологічний, 6, кв. 2, як обвинуваченого у криміналь-
ному провадженні №296/10944/20 1-кп/296/808/20 за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготов-
че судове засідання під головуванням судді Аксьо-
нова В. Є., яке призначено на 05 березня 2021 року 
на 09 год. 00 хв. та на 01 квітня 2021 року на 09 год. 
00 хв., в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб.106. 

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Толкачова Андрія Олександровича, 14.08.1997 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8733/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О. Б. у судові засідання, що відбудуться 22 люто-
го 2021 року о 14-10 год. та 09 березня 2021 року о  
10-30 год. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Ростоку Любомира Станіславовича, 02.06.1995 
р.н., уродженця м. Слов’янськ Донецької облас-
ті, як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні №296/9026/18 1-кп/296/135/21 по обвинувачен-
ню 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 відбу-
деться 01 березня 2021 р. о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний,1, каб. 106.

Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Склярова Анатолія Миколайовича, 18.05.1964 р.н., 
уродженця та мешканця м. Донецьк, вул. Аляб’єва, 
20, кв. 6, як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні №296/10813/20 1-кп/296/804/20 за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в підготовче судове 
засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке 
призначено на 03 березня 2021 року на 14 год. 00 хв. 
та на 24 березня 2021 року на 14 год. 00 хв., і на 31 бе-
резня 2021 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 106.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Михайлова Віталія Володимировича в судове засідан-

ня, яке відбудеться 19 лютого 2021 року о 14 год. 30 

хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному проваджен-

ню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володими-

ровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Удовіченка Олексія Олексійовича, 26.08.1981 
р.н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/2603/20 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатіло-
ва О. Б. в підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 24 лютого 2021 року о 14-00 год. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал №301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Південним міжобласним територіальним відділен-
ням Антимонопольного комітету України, у зв’язку 
із неможливістю вручення вимоги № 65-02/3082 
від 11.11.2020 про надання інформації ТОВ «Абсо-
лют-2016» (вул. Воробкевича, 33, м. Чернівці, Черні-
вецька обл., 58000, ідентифікаційний код — 40281953) 
за місцезнаходженням та вимоги № 65-02/3083 від 
11.11.2020 про надання інформації ТОВ «Торгівель-
на компанія «АБС» (вул. Полтавський шлях, буд. 35, 
м. Харків, Харківська обл., 61093, ідентифікаційний 
код — 38573416) за місцезнаходженням, вказані  
вимоги розміщено на офіційному веб-сайті АМКУ 
www.amc.gov.ua.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,  
що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АМ №№8202477; 9889117.
Серія АР №№7452370;7478380;7466750.
Серія АО №№ 5840259; 5850366; 5850287; 5850285; 5850284; 

5875443; 5875442; 5862441; 5861650; 5861606; 5875490; 
5904895; 5913628; 5907300; 5907537; 5911511; 5913451; 
5913454; 5913624; 5913640; 5913643; 5918227; 5920368; 
5913937; 2472784; 2472809; 2472810; 2478694; 2492486; 
2492542; 7055673; 7055688; 2803395; 2806548; 2806549; 
2488111; 2822090; 2822091; 2822092; 2822095-2822108; 
2822579; 5859605; 5900836; 7032725; 7032726; 5782762; 
5782973; 5782974; 5782976; 5792705; 5958541; 5949955.

У зв’язку зі смертю

Логвіна Олександра Павловича,

31 серпня 1934 року народження, померлого 17 

жовтня 2020 року, відкрилась спадщина. Спадкоєм-

цям звертатися до 17 квітня 2021 року до приватного 

нотаріуса Кам’янського міського нотаріального окру-

гу Сухопарової Світлани Германівни за адресою: Дні-

пропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Ковалевича, 

буд. 2, прим. 61, тел. 097-080-27-71.

Адміністративною колегією Південного міжоблас-
ного територіального відділення Антимонопольного 
комітету України прийняті рішення:

10.12.2020 по справі № 12-03/2020 відносно ТОВ 
«Фінагро» (ідентифікаційний код — 38723488) та  
№ 13-03/2020 відносно ТОВ «Ера Грейн» (ідентифіка-
ційний код -35441410);

27.01.2021 по справі № 27-26.4/57-06 відносно ЗАТ 
«Кримський торгово-промисловий дім» (ідентифіка-
ційний код-30746775).

Докладна інформація про прийняті рішення розмі-
щена на офіційному веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

Свідоцтво про право власності на квартиру 

за адресою: м. Київ, вул. Рогозівська, 3а, кв. 94, 

видане Головним управлінням житлового 

забезпечення Київської міської державної 

адміністрації 06.08.1997 р. 

(наказ № 291-с від 29.07.1997р) та зареєстроване 

в Бюро 14.08.1997 за реєстром № 191 

на ім’я Бондаренко Ганна Петрівна, 

вважати втраченим.

Царичанська державна нотаріальна контора Дні-
пропетровської області сповіщає про відкриття спад-
кових справ після померлих:

- Векленко Валентини Петрівни, дата смерті 
29.07.2020 рік; 

- Щербини Миколи Анатолійовича, дата смерті 
06.01.2019 рік. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріаль-
ної контори за адресою: 51000, Дніпропетровська об-
ласть, Царичанський район, смт Царичанка, вулиця 
14-ї Гвардійської дивізїї, 15, тел. 0569031468.

Повідомляємо про припинення Представництва 
«Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед», за-
реєстрованого за законодавством України 4 серпня 
2009 року під реєстраційним № ПІ-4361, місцезнахо-
дження: Україна, 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-
Д, шляхом його ліквідації на підставі Письмової резо-
люції директорів від 21 січня 2021 року.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в пись-
мовій формі за юридичною адресою представни-
цтва: Україна, 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д,  
в двомісячний строк з дати публікації цього ого-
лошення. Телефон Голови Ліквідаційної комісії: 
+380(50) 4432369.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Чуба Костянтина Юрійовича, 21.09.1993 р.н. 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10812/20 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Скрипки О. В., 
у судове засідання, що відбудеться 19 лютого 2021 
року о 10-00 год. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний 1, зал № 1(каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

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

Оголошення про виклик до суду
Печерський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Гайдаржийського Степана Петровича, 
13.08.1964 р.н. (останні відомі місця проживання: вул. 
Мате Залки, 7, кв. 57, м. Сімферополь, АР Крим) у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК 
України в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 26 лютого 2021 року о 10 год. 30 хв. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 328,  
під головуванням судді Білоцерківця O. A.

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

Оголошення про виклик до суду
Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-

ваченого Садовиченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: вул. Метробудівни-
ків, 5, кв. 104, м. Харків, 61195) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 
КК України в судове засідання, яке відбудеться 18 люто-
го 2021 року о 16 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб.  
№ 209, під головуванням судді Бортницької В. В.

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

Оголошення про виклик до суду
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 

судове засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хви-
лин 25 лютого 2021 року в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 504, обвинува-
ченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження  
№ 22014000000000338, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 17 травня 2014 року, за ознака-
ми вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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

Суддя Є. О. Мартинов

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тіт-
кова Сергія Яковича, 15.03.1952 р.н. (який зареєстро-
ваний за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь,  
вул. О. Невського/Річна, 29/11), обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, при-
значене на 22 лютого 2021 року о 13 год. 30 хв. Явка до 
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу.

Судове засідання у кримінальному провадженні відбу-
деться в приміщення Дарницького районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-

єва перебуває кримінальне провадження відносно Резу-
ніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 р.н., обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 260 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Резунік Степан Вікторович, 29.03.1984 р.н., об-
винувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК України, яке відбу-
деться 23 лютого 2021 року об 11.30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Педенко A. M.

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

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-

ва перебуває кримінальне провадження відносно Федотен-
кова Олександра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 25 
лютого 2021 року о 09-30 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 
1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Шевченківського районного су-

ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/413/2020 за обвинуваченням Безазієва 
Лентуна Романовича за ознаками злочину, передба-
ченого за ч. 1 ст. 111 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 26 лютого 2021 
року о 10:00 в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31 А, каб. 513.

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

Суддя П. Л. Слободянюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапор-
това Станіслава Володимировича, 16.02.1967 року наро-
дження (який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. 
Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за 
адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обви-
нуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, що призначене на 22.02.2021 року о 14 год. 
00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

Суддя П. Л. Коляденко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зінь-
кова Віктора Івановича, 09.04.1970 року народження 
(який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Павленко, б. 2), обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 22 лютого 2021 року о 13 год. 45 хв. 
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщення Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

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

 Суддя П. Л. Коляденко

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Солом’янського районного суду  

м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Іщенко Ірини Анатоліївни, обвинуваченої у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається 
Іщенко Ірина Анатоліївна, 06.03.1974 року народжен-
ня, яке відбудеться 25 лютого 2021 року об 11:00 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 20,  
під головуванням судді Агафонова С. А.

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.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Солом’янського районного суду  

м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК 
України, яке відбудеться 24 лютого 2021 року о 10.30 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоно-
са, 25, каб. 31, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -11  -16 -8  -13 Черкаська -11  -16 -7  -12
Житомирська -11  -16 -6  -11 Кіровоградська -11  -16 -7  -12
Чернігівська -12  -17 -9  -14 Полтавська -12  -17 -8  -13
Сумська -13  -18 -10  -15 Дніпропетровська -10  -15 -6  -11
Закарпатська -7  -12 +1  -4 Одеська -10  -15 -5  -10
Рівненська -11  -16 -5  -10 Миколаївська -10  -15 -5  -10
Львівська -11  -16 -2  -7 Херсонська -8  -13 -3  -8
Івано-Франківська -11  -16 -3  -8 Запорізька -8  -13 -3  -8
Волинська -11  -16 -2  -7 Харківська -9  -14 -7  -12
Хмельницька -11  -16 -5  -10 Донецька -6  -11 -3  -8
Чернівецька -11  -16 -4  -9 Луганська -6  -11 -3  -8
Тернопільська -11  -16 -4  -9 Крим -3  -8 +1  -4
Вінницька -12  -17 -7  -12 Київ -12  -14 -9  -11
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Щоб квіти-зорі чорноброві 
буяли в тиші вечоровій…
СКОРО ВЕСНА! У теплицях Золотоноші готуються до сезону 
озеленення, аби порадувати краян яскравими барвами 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Кругом хороша моя Золо-
тоноша! Хоч і лютує над-

ворі лютий, замітаючи сні-
гом шляхи-дороги, в золото-
ніській теплиці затишно. Тут 
уже прокльовуються тендіт-
ні паростки майбутніх кві-
тів. Петунії, традесканції, бе-
гонії, пеларгонії, остеоспер-
мум. Вони вже чекають омрі-
яної весни, яка ось-ось про-
гляне золотавим промінчи-
ком крізь насуплені хмари. 
Олена Козлова, господиня 
цього квіткового раю, приві-
тно, ніби мальва, усміхаєть-
ся, розповідаючи, чим цьо-
го року озеленюватиме місто. 
Численні сорти рослин при-
красять вулиці та подвір’я, 
роблячи їх неповторними, 
хоч і вельми звичними.

Золотонісці вже звикли до 
цього різноманіття барв, які, 
ніби веселка, звеселяють ду-
шу, закликають радіти, усмі-
хатися. Але особливе став-
лення у багатьох містян до 
квітки, оповитої серпанком 
таємничості й легенд. Здаєть-
ся, жодна господиня не уяв-
ляє свого подвір’я без чор-
нобривців. Латинська назва 
рослини Tagetes походить від 
імені онука давньоримсько-
го бога Юпітера Тагета, який 
умів передбачати майбутнє, 
був дуже привабливим. Чи 
не тому й у народній творчос-
ті чорнобривцям приділено 
особливу увагу. А йдучи ву-
лицями міста серед мальв, 
жоржин, маків, любистку, 
матіоли обов’язково поба-
чите яскраві голівки чорно-
бривців як незрадливого обе-
рега духовності.

 «Символи рідного краю — 
біла хата і чорнобривці, — за-
уважує озеленювачка Любов 
Бондар. — Вони квітують до 
самих морозів. Для матерів 
чорнобривці — прикмета си-

нівської чоловічої сили, свя-
тості, чистоти, хлоп’ячої кра-
си й добра. Діти ж пов’язують 
ці квіти з образом матері, для 
них вони знак отчого дому, 
материнської любові, Бать-
ківщини. Нашим солдатам 
на сході України під час пе-
репочинку сняться саме чор-
нобривці, які прив’язали їхні 
серця до рідної домівки».

Територію зимової тепли-
ці поділили на три частини, в 
кожній з них вирощують різ-
ні рослини. Унікальність їх у 
тому, що всі вони вже аклі-
матизовані, призвичаєні до 
місцевості, мають імунітет до 
хвороб. Доглядачки ходять 
коло паростків, як коло рід-
них дітей. Подбали про необ-
хідну температуру, добрива, 
зволоження. На дні контей-
нерів — дренаж. Кожна май-
бутня квітка росте в теплі 
дбайливих рук, про неї тур-
буються, враховуючи харак-
тер і темперамент. Висаджу-
ючи рослинку в окремий гор-
щечок, її, немов підлітка, від-
правляють у самостійне пла-
вання, забезпечуючи всім 
необхідним для яскравого й 
повноцінного життя.

Секретів догляду чорно-
бривців у золотоніських озе-
ленювачів чимало. Вирощу-

ючи кілька сортів, вони ре-
гулярно підживлюють рос-
лини, перевіряють на хворо-
би. Проте так ставляться до 
кожної квітки з тих десятків 
видів, які тут культивують. 

«Аби зацвіли вони у трав-
ні, після новорічних свят на-
сіння треба висіяти, — роз-
повідають квітникарки. — А 
потім ретельно доглядати».

Не одразу далася їм ця 
наука. Бувало, що й сходи 
втрачали, розвивалися рос-
лини не так, як передбачено 
технологією. Досвіду набува-
ли з роками. Зате тепер є чим 
похвалитися. І не тільки цим 
квітникарям!

Золотоноша заслужено 
здобула славу міста чорно-
бривців. Але не тільки ци-
ми зорями-квітами літньої 
пори милують око вулиці та 
подвір’я, парки і сквери. Зда-
ється, хтось розбризкав усю 
кольорову палітру то  тут, то 
там, острівцями й килима-
ми. Вони виграють під сон-
цем неповторними компози-
ціями, які створюють місце-
ві дизайнери.

Як наголошують квітни-
карі, клумба з чорнобривців 
— безцінна домашня аптека: 
сучасні наукові досліджен-
ня підтверджують цілющі 

властивості чорнобривців. 
Тому вирощування їх — це 
не тільки естетичне задово-
лення, а й користь здоров’ю. 
Лютеїн, наприклад, який 
вони містять, знижує ймо-
вірність розвитку катарак-
ти. Народна медицина лікує 
чорнобривцями цукровий ді-
абет і запалення підшлунко-
вої залози. Висушені, а потім 
настояні, вони допоможуть 
позбутися стоматиту, брон-
хіту, астми й застуди, очис-
тити кров. Ванни з додаван-
ням відвару чорнобривців 
зміцнять нервову систему, 
знімуть стрес і відчуття три-
воги, тому їх рекомендують 
у разі депресій і неврозів. А 
народи Південної Америки 
здавна вживали чорнобривці 
в їжу як приправу і для при-
готування соусів та випічки, 
маринадів. На ринках Кав-
казу чорнобривці продають 
як порошок, який додають у 
плов та супи, його кулінари 
називають «імеретинський 
шафран». Французи ж, аби 
задовольнити потреби сво-
їх гурманів, вирощують чор-
нобривці у промислових мас-
штабах. Листя цих квітів, яке 
додають до маринадів, на-
дає консервованим овочам 
пружності й аромату.

На Мадагаскарі знайшли найменшого у світі 
хамелеона

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ШЕДЕВР ПРИРОДИ. Но-
вий вид хамелеонів, назва-
ний Brookesia nana, став ви-
дом найменших рептилій і 
найменшим з вищих хребет-
них, до яких належать репти-
лії, птахи та звірі. Точніше, всі 
ці титули стосуються одного-
єдиного самця Brookesia nana, 
який потрапив до рук вченим:  
його тулуб становить завдовж-
ки всього 13,5 мм, а з хвос-
том –– 22 мм. Раніше науков-
ці спіймали самку цього виду, 
яка була більшою  ––  29 мм 
разом із хвостом. Інших сам-
ців і самок поки що зловити не 

вдалося, але навряд чи вони 
істотно відрізняються від цих 
двох мініатюрних рептилій.

На Мадагаскарі живуть й 
інші хамелеони роду броке-
зія. Це рептилії-ліліпути кіль-
ка сантиметрів завдовжки, й у 
всіх них, на відміну від звичай-
них хамелеонів, самки біль-
ші за самців. Зате самці цьо-
го видку незвичайні: у стат-
ті в Scientific Reports, у якій 
описано новий вид Brookesia 
nana, йдеться, що геніталії 
самця становлять 18,5% до-
вжини тулуба. Однак рекорд 
належить самцям Brookesia 
tuberculata –– у них довжина 
геніталій  дорівнює третині до-
вжини тулуба.

У США створили 
речовину, яка 
вдесятеро підвищує 
ефективність вакцин 
від COVID-19

Орест ГОРЯНСЬКИЙ  
для «Урядового кур’єра»

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я. Американські науковці з компанії Elicio-
Therapeutics розробили речовину-ад’ювант, яка підвищує ефек-
тивність вакцин від коронавірусу нового типу. Підсумки досліджень 
опублікував журнал Science Advances. Новий ад’ювант AMP-CpG, 
створений фахівцями з Elicio Therapeutics, доставляє антиген вак-
цини в лімфатичні вузли, в яких виробляються антитіла. Дослідни-
ки провели експерименти на мишах, підсумки яких показали, що 
нове з’єднання дає змогу знизити дозування вакцин від COVID-19 
удесятеро. І в людини зберігається колишній рівень захисту.

Проведені досліди продемонстрували, що в разі імунізації ми-
шей вакциною із вмістом AMP-CpG їхня Т-клітинна імунна відпо-
відь була у понад 25 разів ефективнішою, ніж у мишей, яким було 
введено той самий вакцинний антиген зі стандартними клінічними 
квасцями в ролі ад’юванта. Дослідники вважають, що додавання 
ад’юванта AMP-CpG дасть змогу істотно зменшити дозу вакцин, і 
можна буде зробити щеплення проти коронавірусу значно більшій 
кількості людей в усьому світі. Вони з’ясували, що новий ад’ювант 
сприяє вищому імунітету, ніж у разі альтернативних варіантів.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
uk

rin
fo

rm
.u

a

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
dz

vi
n.

m
ed

ia

У квітникарів завжди гаряча пора  

Український союз промисловців і підприємців сумує з приводу смерті 
нашого колеги і товариша, директора Науково-дослідного та конструктор-
сько-технологічного інституту міського господарства 

Валерія Анатолійовича Кравченка. 
Багато років УСПП та інститут, яким він керував з 2006 р., успішно працюва-

ли над спільними проєктами у сферах питного водопостачання, очистки при-
родних і міських стічних вод, охорони праці. Ми знали Валерія Анатолійови-
ча як чудового науковця та організатора, чуйну людину, надійного товариша.

Це велика втрата для колег і друзів, наукової спільноти. Пам’ять про  
В.А. Кравченка назавжди залишиться в наших серцях. 

Щирі співчуття колективу інституту, рідним та близьким Валерія  
Анатолійовича.  

Колеги з УСПП

СПІВЧУТТЯ
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