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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 січня 2020 року
USD 24.331 EUR 2698.43 RUB 5.6477 / AU 37878.74 AG 434.31 PT 24458.25 PD 58863.02

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ: 
«Якщо порівнювати, 

скільки отримують наші 
громадяни, в мене особисто 

язик не повернеться 
казати, що треба 

збільшувати зарплату 
народному депутату 

або чиновнику».
 
 

Уряд вириває 
паростки корупції 

МЕТА. Непрофільні активи держкомпаній, які не дають прибутків 
і створюють передумови для корупції, буде виставлено на продаж. 
Це підвищить їхню ефективність. Нині до таких активів належать 
конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працю-
вати і створюють передумови для корупції. «Ми ліквідуємо ці коруп-
ційні ризики», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нара-
ді з представниками державних підприємств.

Він доручив Мінекономрозвитку завершити роботу й фіналізува-
ти пропозиції з підготовки державних замовлень на підприємства. 
А Фонд держмайна має вибудовувати спроможності для залучен-
ня інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам збиткових і 
не стратегічних для держави об’єктів. З 1 лютого впроваджувати-
муть програму доступного кредитування під 5—9% для людей на 
відкриття власної справи, повідомляє департамент комунікацій Се-
кретаріату КМУ.   

А ще Мінекономрозвитку доручено сформулювати пропозиції 
перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад, 
щоб вона була конкурентною й водночас справедливою.

33,87 млн тонн
зерна експортовано з початку 2019—2020 

маркетингового року. Це на 7,5 млн тонн 
більше, ніж торік за аналогічний період

АКТУАЛЬНА ТЕМА. Чому, навіть не купуючи напряму в Росії 
жодного кубометра палива, ми і далі відчуваємо газову загрозу 
країни-агресора? Хто провалив амбітну програму «20/20»?

Вуглеводневі мільярди: 
як їх повернути 
державі

Голова Верховної Ради про прив’язку їхньої платні  
до прожиткового мінімуму 
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

Компенсація аграріям частини 
вартості придбаної ними 
сільгосптехніки потроху 
згортається, що не на користь 
не лише сільгоспвиробникам

Інтерв’ю Прем’єр-міністра 
Олексія Гончарука у 
спеціальному випуску  
The Report Company  
у співпраці з Newsweek

З ПЕРШИХ ВУСТ

І лине заклик крізь віки…
МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ. Поча-

ток другої декади січня рясніє по-
діями новітньої історії. Це і дата 
вшанування оборонців донецько-
го аеропорту, і перших загиблих 
на Майдані під час Революції гід-
ності, і безперечно, та, без якої не 
було б перших двох. Як і незалеж-
ності. Ідеться про 101-шу річницю 
Соборності України, проголошен-
ня Акта злуки УНР і ЗУНР на Со-
фійській площі в Києві. 

Із цієї нагоди вище керівництво 
держави взяло участь у церемонії 
покладання квітів до пам’ятників 
Тарасові Шевченку в парку, на-
званому його іменем, і Михайло-
ві Грушевському поблизу Будин-
ку вчителя. Квіти до підніжжя 
пам’ятників поклали Президент 
Володимир Зеленський, Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук і пер-
ший заступник Голови Верховної 
Ради Руслан Стефанчук.

Того самого дня біля централь-
ного входу в будівлю Верховної 
Ради відбулась урочиста цере-
монія підняття Державного пра-
пора України з нагоди Дня Со-
борності України. Крім керівни-
цтва парламенту були присут-
ні представники апарату Вер-
ховної Ради, народні депутати 
та військовослужбовці Почес-
ної варти Національної гвардії 
України.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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кадрові пиТання

В провадженні Марківського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4377/17 за обвинуваченням Крисіна Віктора Ва-
лерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисі-
на Віктора Валерійовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 30 січня 2020 року об 11 годині 30 хви-
лин у залі судових засідань Марківського районного су-
ду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської області, 
92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді рукас о. в., суддів дідоренко а. Е., Чер-
нік а. п.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 квітня 2018 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до ЄРДР за  
№ 2201713000000160 відносно Захарової Людмили Ми-
колаївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова 
Людмила Миколаївна в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 січня 2020 року о 12 годині 30 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ 
Луганської області, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

повістка про виклик обвинуваченої в підготовче судове 
засідання, по якому здійснюється спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачена Бєрежна Світлана Іванівна, 18.11.1974 

року народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 28 січня 
2020 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: 
вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

втрачені документи:
Посвідчення громадянина(ки), який(яка) постраждав(ла) 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), серія А 
№026228

Желепа Олександр Миколайович 
підпис дата видачі  19.10.1998 р.
До нього вкладка І сторона   №092132   
категорія 1 серія А №026228

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС № 3

Желепа Олександр Миколайович
дійсне до 01.05.2006
видане 13.07.2001 р.
ІІ сторона
Дійсне до «Довічно» 25.05.2006 р.
Виконуючий обов’язок голови
Київської ОДА В. П. Кондрук

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: GL3N014356-N014373 (63 лоти); 
GL19N015359; GL16N015497

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:

11.02.2020

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
46208-asset-sell-id-254847, 
46192-asset-sell-id-254786, 
46190-asset-sell-id-254784

луганське обласне територіальне відділення  
антимонопольного комітету України повідомляє

1. ТОВ «ТОРІ-БУД», ідент. код 39736938, що за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86398&schema=lug 

розміщено витяг з рішення у справі № 26.

2. ТОВ «ДЕЛЬТА-ФОРЕСТ», ідент. код 39997842, що за посилан-

ням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86397& 

schema=lug розміщено витяг з рішення у справі № 16.

3. ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ», ідент. код 38188057, що за  

посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id= 

86403&schema=lug розміщено витяг з рішення у справі № 54.

4. ТОВ «ПАРТНЕР СВ», ідент. код 40214288, що за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86555&schema=lug 

розміщено витяг з рішення у справі № 13.

повіСТка про виклик підоЗрЮваноГо
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Ткачуку  Олексію Івановичу, 
12.02.1988 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
обл., м. Довжанськ,  вул. Ентузіастів, буд. 18, відповід-
но до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України необхідно 
з’явитися  28.01.2020 р.  о  09.00 год. до прокурора від-
ділу прокуратури Луганської області Горбатенка Яросла-
ва Олеговича за адресою: Луганська область, місто Сє-
вєродонецьк, вул. Б. Ліщини, будинок 27, кабінет № 105 
для вручення обвинувального акта  та реєстру матеріа-
лів досудового розслідування  по кримінальному про-
вадженню №420191220750000153, а також проведення 
інших слідчих та процесуальних дій по кримінальному 
провадженню. 

Втрачений оригінал Договору купів-
лі-продажу квартири, вид. 09.09.2010 p.,  
м. Донецьк, Донецька обл., Україна, по-
свідчений приватним нотаріусом До-
нецького міського нотаріального окру-
гу Восковець О. О. та зареєстрований за 
№4976, вважати недійсним.

Втрачений оригінал Витягу про реєстра-
цію права власності на нерухоме майно, 
вид. Комунальним підприємством «Бю-
ро технічної інвентаризації м. Донецька»,  
№ 27440400 від 24.09.2010 р., реєстрацій-
ний номер 31422983; номер запису 89 в 
книзі 6/74дк-54, вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 січня 2020 р. № 3 
Київ

про внесення змін до пункту 11  
постанови кабінету Міністрів України  

від 12 березня 2005 р. № 179
Кабінет Міністрів України поСТановляє:
Внести до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 берез-

ня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних орга-
нів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних ад-
міністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2017 р., № 71,  
ст. 2161; 2019 р., № 100, ст. 3366) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 січня 2020 р. № 3

ЗМіни, 
що вносяться до пункту 11 постанови кабінету Міністрів України  

від 12 березня 2005 р. № 179
1. В абзаці другому після слів «До складу директорату входять» доповнити 

словами «не менш як дві», а слова «— головні управління» замінити словами 
«— відділ (відділи), головне (головні) управління».

2. Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«головне управління у складі директорату — структурний підрозділ, що 

утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності 
директорату. До складу головного управління входить не менш як два відділи. 
Головне управління очолює начальник. Начальник головного управління може 
мати одного заступника, який очолює відділ.».

3. Доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«відділ у складі директорату (головного управління) — структурний підроз-

діл із штатною чисельністю не менш як три одиниці, що утворюється для вико-
нання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності директорату або го-
ловного управління. До складу відділу входять провідні, головні спеціалісти. 
Відділ очолює начальник.».

У зв’язку з цим абзаци шостий — чотирнадцятий вважати відповідно абза-
цами сьомим — п’ятнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2019 р. № 1388-р 
Київ

про внесення змін до розпоряджень 
кабінету Міністрів України  

від 11 грудня 2019 р. № 1241  
та від 11 грудня 2019 р. № 1242

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р.  
№ 1241 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державно-
го агентства розвитку молоді та громадянського суспільства» (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 100, ст. 3376) — із змінами, внесеними розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 р. № 1329, та від 11 грудня  
2019 р. № 1242 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Держав-
ного агентства спорту» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3377) — 
із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 груд-
ня 2019 р. № 1329, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2019 р. № 1388-р

ЗМіни, 
що вносяться до розпоряджень кабінету  

Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1241  
та від 11 грудня 2019 р. № 1242

1. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня  
2019 р. № 1241:

1) у підпункті 6 пункту 4 слова і цифри «до 10 години 27 грудня  
2019 р.» замінити словами і цифрами «до 16 години 10 січня 2020 р.»;

2) у пункті 5 цифри і слова «8 січня 2020 року» замінити цифрами і слова-
ми «15 січня 2020 року».

2. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня  
2019 р. № 1242:

1) у підпункті 6 пункту 4 слова і цифри «до 10 години 27 грудня  
2019 р.» замінити словами і цифрами «до 16 години 10 січня 2020 р.»;

2) у пункті 5 цифри і слова «8 січня 2020 року» замінити цифрами і слова-
ми «15 січня 2020 року».

повідоМлЕння 
про закінчення строку застосування остаточних 
антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 

електричних ламп розжарювання загального призначення 
походженням з киргизької республіки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаро-
виробника від демпінгового імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства України повідомляє, що 31.07.2020 закінчуєть-
ся строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну елек-
тричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизь-
кої Республіки, що класифікуються згідно з Українською класифікацією това-
рів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 8539 22 90 10.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з 
міжнародної торгівлі від 23 червня 2015 року № АД-330/2015/4442-06 «Про за-
стосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну елек-
тричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизь-
кої Республіки».

Міністерство розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України

повідоМлЕння 
про порушення та проведення проміжного перегляду 

антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 
мінеральних добрив походженням з російської Федерації 

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 
від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

вимогу акціонерного товариства «Об’єднана хімічна компанія «Уралхім» про 
проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в 
Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації»;

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення процеду-
ри проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну мі-
неральних добрив походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія відповідно до статей 18 та 20 Закону вирі-
шила порушити проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в 
Україну мінеральних добрив походженням з Російської Федерації. 

Проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів доручено Мін-
економіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі 
особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути ко-
рисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, 
а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація врахо-
вується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, 
установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги 
щодо проведення слухань.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначи-
ти найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної по-
шти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності 
(виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реє-
страцію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього по-
відомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушен-
ня перегляду. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою 
оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготу-
вати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 17.01.2020 № АД-435/2020/4411-03 набирає чинності з 
дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04; 596-67-43; 596-67-48
Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток 

Форма запиту щодо реєстрації  
заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 
від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною 
проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну міне-
ральних добрив походженням з Російської Федерації, підприємство (компанію/
організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повне та скорочене найменування компанії:
Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, спожи-

вач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосують-

ся компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосеред-
ньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 

(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 
Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачан-

ня та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом пе-
регляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та част-

ки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного ре-
жиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку не-
обхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

президент України
звільнив:
СИТНИКА Миколу Миколайовича — з посади голови Куп’янської районної 

державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

 ПІТАКА Руслана Івановича — з посади голови Татарбунарської районної 
державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

ОРЕЛ Оксану Петрівну — з посади голови Ширяївської районної держав-
ної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

ЛЕВЧЕНКА Олега Анатолійовича — з посади голови Баришівської районної 
державної адміністрації Київської області у зв’ язку із закінченням строку по-
вноважень Президента України;

ПАРПУЛАНСЬКОГО Сергія Афанасійовича — з посади голови Арцизької ра-
йонної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням стро-
ку повноважень Президента України;

ІЛЬЧЕНКА Сергія Петровича — з посади голови Білгород-Дністровської ра-
йонної державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням стро-
ку повноважень Президента України;

П’ЯТУН Наталю Дмитрівну — з посади голови Кілійської районної держав-
ної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повноважень 
Президента України;

КОТЛЯРЕНКА Валентина Івановича — з посади голови Ренійської районної 
державної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повно-
важень Президента України;

ЛОБАНА Антона Анатолійовича — з посади голови Саратської районної дер-
жавної адміністрації Одеської області у зв’ язку із закінченням строку повнова-
жень Президента України.

призначив:
ЧЕЧИЛА Андрія Володимировича — головою Татарбунарської районної дер-

жавної адміністрації Одеської області;
ГОРДІЄНКА Петра Івановича — головою Ширяївської районної державної 

адміністрації Одеської області;
ТУРОВСЬКОГО Івана Йосиповича — головою Баранівської районної держав-

ної адміністрації Житомирської області;
ВОЛОШЕНЮК Світлану Анатоліївну — головою Уманської районної держав-

ної адміністрації Черкаської області;
ЗОЗУЛЮ Валентину Олександрівну — головою Баришівської районної дер-

жавної адміністрації Київської області;
ГОМОНА Олександра Вікторовича — головою Обухівської районної держав-

ної адміністрації Київської області;
ЯЦИШЕНУ Ганну Анатоліївну — головою Білгород-Дністровської районної 

державної адміністрації Одеської області;
СЕМЕНЮКА Вячеслава Сергійовича — головою Кілійської районної держав-

ної адміністрації Одеської області;
БАМБУРУ Геннадія Васильовича — головою Любашівської районної дер-

жавної адміністрації Одеської області;
ЮДОВА Вадима Федоровича головою — Ренійської районної державної ад-

міністрації Одеської області;
КАБАТОВА Євгена Олександровича — головою Саратської районної держав-

ної адміністрації Одеської області;
ШАТАРСЬКОГО Ярему Дмитровича — головою Теребовлянської районної 

державної адміністрації Тернопільської області.
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оголошення

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) відкриття та комплексного розрахунко-

во-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в 
АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлен-
ня на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у при-
міщеннях 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:

Пункт 7.9. викласти в наступній редакції: Клієнт надає Банку пра-
во, якщо це передбачено Договором, у день укладення Договору (пер-
ший платіж) та в перший робочий день кожного місяця дії Договору 
(наступні платежі) здійснювати договірне списання коштів у сумі, що 
дорівнює розміру страхового платежу, який встановлений для відпо-
відного Тарифного плану, яким користується Клієнт, та інформаційно 
вказаний у Тарифах, з Рахунку на транзитний рахунок для подальшо-
го перерахування на поточний рахунок контрагента Клієнта за наступ-
ними реквізитами: Одержувач: Приватне акціонерне товариство «Стра-
хова компанія «Кардіф», п/р № UA103510050000026503013656301 в 
АТ «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 34538696. Якщо в рамках Догово-
ру відкрито декілька рахунків, Банк має право списати суму страхово-
го платежу з будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого Догово-
ру. Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового пла-
тежу Банк має право зменшувати суму витратного ліміту на суму та-
кого платежу. У разі недостатності коштів на Рахунку Клієнта в день 
здійснення вищезазначеного договірного списання Банк ініціює про-
тягом поточного календарного місяця списання коштів у сумі, що до-
рівнює розміру відповідного щомісячного страхового платежу  за на-
ступний місяць з Рахунку Клієнта на транзитний рахунок Банку для по-
дальшого перерахування на поточний рахунок ПрАТ «Страхова компа-
нія «Кардіф» та припиняє виконання доручення на договірне списан-
ня у разі закриття Рахунку.

Пункт 7.11. викласти в наступній редакції: Якщо відповідним Тариф-
ним планом, за яким обслуговується Клієнт, передбачене надання ме-
дичного страхування Держателя платіжної картки на території Украї-
ни, Клієнт надає Банку право сплатити страховий платіж за договором 
добровільного медичного страхування та добровільного страхування 
здоров’я на випадок хвороби на користь АТ «СК «АРКС». З цією метою 
Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів у сумі, 
що дорівнює розміру страхового платежу, який встановлений для від-
повідного Тарифного плану, яким користується Клієнт, та інформацій-
но вказаний у Тарифах, з Рахунку на рахунок АТ «СК «АРКС», що про-
водиться через відповідний транзитний рахунок Банку. Таке договірне 
списання здійснюється:

• для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий 
платіж — у день укладення/переоформлення договору добровільного 
медичного страхування та добровільного страхування здоров’я на ви-
падок хвороби;

• для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний стра-
ховий платіж — у день підписання договору добровільного медично-
го страхування та добровільного страхування здоров’я на випадок хво-
роби (перший платіж) та в перший робочий день кожного місяця про-
тягом дії Договору (наступні платежі). У разі недостатності коштів на 
Рахунку Клієнта в день здійснення вищезазначеного договірного спи-
сання, Банк ініціює протягом поточного календарного місяця списан-
ня коштів у сумі, що дорівнює розміру відповідного щомісячного стра-
хового платежу  за наступний місяць з Рахунку Клієнта на транзитний 
рахунок Банку для подальшого перерахування на поточний рахунок АТ 
«СК «АРКС», та припиняє виконання доручення на договірне списання 
у разі закриття Рахунку. 

Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має пра-
во списати суму страхового платежу з будь-якого Рахунку, відкритого 
в рамках такого Договору. Сторони домовились, що для забезпечення 
сплати страхового платежу Банк має право зменшувати суму витрат-
ного ліміту на суму такого платежу.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 23.01.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  23.01.2020 р.

В.о. начальника Юридичного департаменту  
К. М. Богданцов

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє Вам, що 
28 січня 2020 року о 08:30 год. суддя Зубов О. С. буде проводити су-
дове засідання по розгляду кримінального провадження по обвинува-
ченнюХодченкової Олени Володимирівни, Хутковської Ірини Вікторів-
ни, Єрошенко Діани Олександрівни, Прищенко Олени Олександрівни у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 366 КК України.

Куниця Микола Михайлович, Мельниченко Зоя Сергіївна, Левицька 
Наталя Сергіївна, Свєтницький Дем’ян Павлович, Кальницька Вален-
тина Іванівна, Шапарьова Людмила Іванівна, Рожко Катерина Сергіїв-
на, Рутченко Стефа Василівна, Стародубець Микола Петрович, Фень-
ко Людмила Михайлівна, Кобзар Василь Дмитрович, Кобзар Наталія 
Сергіївна, Передерій Микола Михайлович, Бабенко Зінаїда Пилипівна, 
Бабенко Володимир Леонідович, Посікера Олена Володимирівна, Ма-
ла Лідія Георгіївна, Щербина Василь Дмитрович, Іванович Дарія Іванів-
на, Мардаренко Надія Володимирівна, Орлов Сергій Борисович, Пло-
хотник Валерій Володимирович, Свиридов Валерій Федорович, Цвет-
кова Міланія Миколаївна, Козакова Валентина Корніївна, Шокарєв Ві-
ктор Олександрович, Шокарєва Яніна Йосипівна, Кравець Ганна Іванів-
на, Мазуренко Василь Миколайович, Шакарамова Нонна Олександрів-
на, Коваль Євген Іванович, Бойко Віталій Степанович, Толстенков Во-
лодимир Олександрович, Савош Степан Якимович, Чернишева Надія 
Анатоліївна, Коваленко Марія Євтухіївна, Солянік Вадим Іванович, Со-
лянік Галина Іванівна, Шапарев Володимир Миколайович, Кондауро-
ва Альбіна Олексіївна, Гладченко Олена Вячеславівна, Дудчев Іван Іва-
нович, Юдін Микола Васильович, Черняк Олена Володимирівна, Юді-
на Алла Василівна, Перс Гаррі Євсейович, Соколан Зоя Іллівна, Цебу-
лаєв Микола Олександрович, Бубела Людмила Іванівна, Романов Юрій 
Костянтинович, Рой Наталія Миколаївна, Голдун Вячеслав Степанович, 
Кульчицький Василь Тимкович, Самородов Михайло Михайлович, Ко-
валь Валентина Іванівна, Сліпченко Алла Олександрівна, Сорокіна Ма-
рія Михайлівна, Костовинський Валерій Миколайович, Бронат Ельві-
на Даниїлівна, Багата Зінаїда Федорівна, Левшенок Валерій Леонідо-
вич, Мацко Наталія Петрівна, Гребенькова Катерина Павлівна, Козло-
ва Генрієтта Вікторинівна, Рак Микола Павлович, Процей Ганна Мико-
лаївна, Токар Марія Герасимівна, Петрусенко Юрій Олексійович, Мазі-
хіна Юлія Олександрівна, Аптовцев Валерій Ігорович, Шелудько Олек-
сандр Данилович, Андрущенко Лідія Герасимівна, Яковчик Людмила 
Василівна, Пшенична Надія Дмитрівна, Копачова Надія Іванівна, Со-
ловей Валентина Іванівна, Лушкіна Людмила Іванівна, Кобзарь Андрій 
Васильович, Міненко Олег Гаврилович, Кривошеєва Неоніла Леонідів-
на, Макода Олена Григорівна, Мельник Галина Павлівна, Лоцман Лідія 
Іванівна, Писарєва Тетяна Олександрівна, Авраменко Альбіна Вальте-
рівна, Руденко Олена Трохимівна, Лисенко Ольга Степанівна, Соколан 
Олександр Борисович, Єременко Оксана Михайлівна, Клейменов Во-
лодимир Микитович, Петровська Надія Петрівна, Пшеничний Микола 
Андрійович, Гнидюк Георгій Васильович, Дубинка Валентина Василів-
на, Дубинка Микола Олексійович, Іщенко Валентина Яківна, Брюхано-
ва Ольга Павлівна, Костовинський Микола Федорович, Білетін Олек-
сій Іванович, Жогалєва Надія Іванівна, Соловей Юрій Васильович, Яро-
шенко Людмила Миколаївна, Левшенок Раїса Олександрівна, Мороз 
Геннадій Олексійович, Волохов Радіон Іванович, просимо з’явитися на 
вказану дату та час до Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті (каб.703), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29.

У разі вашої неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за 
Вашої відсутності, за наявними у справі матеріалами.

Суддя Зубов О. С.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Біркова 
Івана Олеговича, 02.11.1979 року народження, проживаючого за адресою: вул. 
Краснополянська, 5, м. Донецьк, у судові засідання, які відбудуться 30.01.2020 
року о 15.30 год., 02.03.2020 року об 11.15 год., 01.04.2020 року о 10.00 год., 
20.05.2020 року о 14.00 год., 23.06.2020 року о 10.00 год., 27.07.2020 року о 
10.00 год.,17.08.2020 року о 10.00 год., 28.09.2020 року о 10.00 год., 02.11.2020 
року о 10.00 год., 07.12.2020 року о 10.00 год., у залі судових засідань №401,  
вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному проваджен-
ню за обвинуваченням Біркова І. О. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича у вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причи-
ни неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Борисо-
ва Андрія Олександровича, 27.11.1984 року народження, проживаючого за адре-
сою: проспект Будівельників, 54, кв.19, м. Маріуполь Донецької області, у судові 
засідання, які відбудуться 30.01.2020року о 15.30 год., 02.03.2020 року об 11.15 
год., 01.04.2020 року о 10.00 год., 20.05.2020 року о 14.00 год., 23.06.2020 року о 
10.00 год., 27.07.2020 року о 10.00 год.,17.08.2020 року о 10.00 год., 28.09.2020 
року о 10.00 год., 02.11.2020 року о 10.00 год., 07.12.2020 року о 10.00 год., у за-
лі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна. 40, м. Кропивницький, по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Борисова А.О. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146,  
ч. 3  ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича у вказані судові засі-
дання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України 11.12.2019 ро-
ку прийнято розпорядження № 66/69-рп/к про початок розгляду спра-
ви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
№ 66-13-50/67-19 з боку ТОВ «ЮЕЙ.ДЖО.ГРУП» (ідентифікаційний 
код 41687183).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене розпорядження про 
початок розгляду справи відповідачу з повним текстом розпоряджен-
ня можна ознайомитись в Полтавському обласному територіальному 
відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полтава.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України 23.10.2018 ро-
ку прийнято розпорядження 66/59-рп/к про початок розгляду спра-
ви № 66-13-50/58-19 за ознаками порушення товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Полтава люкс 2017» (ідентифікаційний номер 
41365232) законодавства про захист економічної конкуренції. У зв’язку 
з неможливістю вручити копію розпорядження відповідачу з повним 
текстом розпорядження можна ознайомитись в Полтавському облас-
ному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України 
за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

У провадженні судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного 
суду Никифорова А. С. перебуває апеляційна скарга адвоката Сініціної 
М. С. в інтересах підозрюваного Клюєва А. П. на ухвалу слідчого суд-
ді Вищого антикорупційного суду від 03 січня 2020 року про обрання 
останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається підозрюва-
ний Клюєв Андрій Петрович, 12 серпня 1964 року народження, уро-
дженець міста Донецьк, зареєстрований за адресою: місто Донецьк, 
пр-т Офіцерський, буд. 69-г, кв. 27, у кримінальному провадженні  
№ 42019000000002238 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191; ч. 2  
ст. 364 КК України.

Судове засідання відбудеться 04 лютого 2020 року о 09 годині 30 
хвилин в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного су-
ду за адресою: місто Київ, провулок Хрестовий, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Голекс» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39711390)

За результатами розгляду справи № 143-26.13/107-18 Антимоно-
польним комітетом України прийнято рішення від 03.09.2019 № 583-р, 
відповідно до якого дії товариства з обмеженою відповідальністю «Го-
лекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39711390) визнано по-
рушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у ви-
гляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спо-
творення результатів торгів на закупівлю — «Шарнірно-зчленований 
самоскид вантажопідйомністю 55 тонн» (оголошення № UA-2017-12-
20-000968-с, № UA-2018-01-04-000345-a).

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Оголошення про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне прова-

дження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 
20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спеціальне судове про-
вадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні.       

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд викликає в судове 
засідання  28 січня 2020 року  на 14 год. 00 хв.обвинуваченого Дьяченка Геннадія 
Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного 
кримінального провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищо-
го  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)
Повідомляємо, що з 1 лютого 2020 року зміню-

ються окремі тарифи на послугу доступу до Інтер-
нет для існуючих абонентів — фізичних та юридич-
них осіб.

Детальна інформація — 
за телефоном (044) 507 00 00 або 177 

(з телефонних ліній Vega).

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

 Повідомляємо про укладання між АТ «ІМЕКС-
БАНК» та ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Договору 
№115 відступлення прав вимоги від 17.01.2020 року 
щодо відступлення кредитного портфелю, що скла-
дається з прав вимоги за договорами (кредитні лінії 
на МПК, овердрафти), без забезпечення. Більш де-
тальна інформація розміщена за посиланням https://
prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-12-000014-b.

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

 Повідомляємо про укладання між АТ «ІМЕКС-
БАНК» та ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» Догово-
ру №116 відступлення прав вимоги від 17.01.2020 
року щодо відступлення портфелю, що складаєть-
ся з прав вимоги за 948 договорами (несанкціоно-
вані овердрафти на МПК), без забезпечення. Більш  
детальна інформація розміщена за посиланням 
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-19-
000011-b.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна 
контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку з від-
криттям спадкової справи повідомляє про розшук 
можливих спадкоємців Гассан Валентини Єгорівни,  
6 травня 1945 р.н., яка померла 4 липня 2019 р. 
Окремо розшукується Підлісна (до реєстрації шлюбу 
Гассан) Оксана Геннадіївна, 17 березня 1970 р.н. За-
цікавлених осіб у строк до 20 лютого 2020 р. проси-
мо звертатися до нотаріальної контори за адресою: 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26. 

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL3N016350, GL3N016410
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами, 

що укладені з фізичними особами
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

10.02.2020 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-rozv/ 
46177-asset-sell-id-254742

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Новіко-
ва Олексія Івановича, 24.09.1985 року народження, проживаючого за адресою:  
с. Труженка Володарського району Донецької області, у судові засідання, які від-
будуться 30.01.2020 року о 15.30 год., 02.03.2020 року об 11.15 год., 01.04.2020 
року о 10.00 год., 20.05.2020 року о 14.00 год., 23.06.2020 року о 10.00 год., 
27.07.2020 року о 10.00 год., 17.08.2020 року о 10.00 год., 28.09.2020 року о 10.00 
год., 02.11.2020 року о 10.00 год., 07.12.2020 року о 10.00 год., у залі судових за-
сідань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича у вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинуваченого Кім Станіс-
лава Федоровича, 23.05.1966 року народження, проживаючого за адресою: вул. 
Хвойна, 60-а, м. Дніпро, у судові засідання, які відбудуться 30.01.2020 року о 15.30 
год., 02.03.2020 року об 11.15 год., 01.04.2020 року о 10.00 год., 20.05.2020 року 
о 14.00 год., 23.06.2020 року о 10.00 год., 27.07.2020 року о 10.00 год.,17.08.2020 
року о 10.00 год., 28.09.2020 року о 10.00 год., 02.11.2020 року о 10.00 год., 
07.12.2020 року о 10.00 год., у залі судових засідань №401, вул. Велика Перспек-
тивна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному провадженню за обвинувачен-
ням Кім С. Ф. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3   
ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кім Станіслава Федоровича у вказані судові засідання 
обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити причини 
неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 0 +5 Черкаська 0 -5 0 +5

Житомирська 0 -5 0 +5 Кіровоградська 0 -5 0 +5
Чернігівська 0 -5 -1 +4 Полтавська -2 -7 -1 +4
Сумська -2 -7 -2 +3 Дніпропетровська -2 -7 0 +5
Закарпатська -4 -9 +1 +6 Одеська 0 -5 +1 +6
Рівненська 0 -5 0 +5 Миколаївська 0 -5 +1 +6
Львівська -2 -7 +3 +8 Херсонська 0 -5 +1 +6
Івано-Франківська -4 -9 +3 +8 Запорізька -2 -7 0 +5
Волинська 0 -5 0 +5 Харківська -3 -8 -2 +3
Хмельницька -1 -6 +1 +6 Донецька -4 -9 -1 +4
Чернівецька -4 -9 +3 +8 Луганська -3 -8 -2 +3
Тернопільська -1 -6 +2 +7 Крим 0 -5 0 +5
Вінницька 0 -5 +1 +6 Київ 0 -2 +1 +3

Укргiдрометцентр

Лісничий завдав лісу 
шкоди на 11 мільйонів 
гривень

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗЛОЧИН. Посадовець дозволив вирубати 9 тисяч дерев у природ-
но-заповідному фонді. Прокуратура Луганської області повідомила 
про підозру головному лісничому державного підприємства «Кремін-
ське лісомисливське господарство» за ст. 246 КК України (незаконна 
вирубка лісу) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових по-
вноважень). За даними слідства, протягом 2015—2016 років посадо-
вець підписав і видав дозвільні документи щодо можливості незакон-
ного вирубування 9 тисяч дерев сосни у природно-заповідному фонді. 
Протиправні дії службової особи завдали державі збитків на суму по-
над 11 мільйонів гривень. Чи були дії посадовця навмисними, ще на-
лежить довести в суді.

В області необхідно посилити боротьбу з чорними лісорубами. Про 
це заявив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай під час наради 
з протидії незаконному вирубуванню лісу в державному фонді Луган-
щини. Він закликав «збільшити кількість рейдів у лісах і тісніше спів-
працювати в цьому питанні із суміжними структурними підрозділами». 

На нараді йшлося, що деякі рішення уряду, які передбачають 
обов’язковий електронний облік деревини, дадуть змогу правоохо-
ронним органам та громадськості проводити рейди та виявляти чор-
них лісорубів.

Хакатон підказав ідеї
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ІМІДЖ. Вінниця зробила 
значний крок у розвитку ту-
ристської привабливості міс-
та. Торік тут відкрили 12 но-
вих екскурсійних маршру-
тів, кількість місць у готе-
лях збільшилася на 11%, а 
обсяг туристичного збору 
зріс у рази порівняно з попе-
реднім роком. І тепер місь-
ка громада активно працює, 

щоб і надалі залучати гос-
тей. Днями відбувся хакатон 
«TourMIX: заміксуй туризм у 
Вінниці». У молодіжному цен-
трі «Квадрат» протягом двох 
днів представники музеїв, ІТ-
галузі, екскурсоводи, дизай-
нери, маркетологи  та інші за-
цікавлені містяни напрацьову-
вали креативні ідеї для прове-
дення нових цікавих заходів, 
які можна буде впроваджува-
ти самостійно або у співпра-
ці з міською владою, грома-

дою і бізнесом. Учасники ха-
катону працювали ретельно, 
адже у туристичній галузі все 
важливо. Наприклад, унікаль-
ність продукту, концепція про-
єкту, айдентика, матеріальне 
вираження (буклет, сторінка 
в соціальних мережах, суве-
нірна продукція) тощо. У по-
дальшому  найкращі проєк-
ти можуть увійти до перспек-
тивної  стратегії розвитку ту-
ризму в місті. «Торік у нас по-
бувало більше туристів, і вони 

більше залишили грошей. По-
літика міської ради — створю-
вати умови, щоб народжува-
лися й одержували підтримку 
ідеї. І щоб цих ідей зібрати як-
найбільше, було обрано фор-
мат хакатону. Унікальність — 
основне гасло заходу. Саме 
такою має стати Вінниця. Це 
дасть нам змогу розвивати 
туризм», — зазначив дирек-
тор департаменту маркетингу 
міста та туризму міської ради 
Олександр Вешелені.

Додатково до нічної екскурсії — директорська
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

МУЗЕЙНІ БУДНІ. Рівнен-
ський обласний краєзнавчий 
музей стає інтерактивним. Тут 
проводять  нічні екскурсії, а те-
пер до зустрічей з відвідувача-
ми долучився й директор. «Усе 
для того, щоб повернути від-
відувачів до музею, — каже ди-
ректор музею експерт Україн-
ського культурного фонду Олек-
сандр Булига. — Перша екскур-

сія у новому форматі — 26 січ-
ня, далі зустрічатимемося щомі-
сяця. Покажемо наші експонати, 
поговоримо про здобутки і про-
блеми музею, можливо, разом 
знайдемо їх розв’язання. А най-
допитливіший екскурсант отри-
має сувенір».

До речі, нічна екскурсія «В 
гостях у князя Любомирсько-
го», який володів Рівним і збу-
дував тут чоловічу гімназію, за-
хоплює. А ще   музейники запо-
чаткували фольклорно-етногра-

фічне свято «Музейні гостини», 
що у травні збирають народних 
умільців з усієї України. Саме 
вони відкрили землякам Надію 
Косміаді, батько якої художник 
Георгій Косміаді жив і працював 
у Рівному до 1939 року. Пані На-
дія повернула місту юності мис-
тецьку спадщину батька і повер-
нулася сама, відкривши навпро-
ти обласного краєзнавчого му-
зею картинну галерею Косміаді. 

А нещодавно музей попо-
внився експонатами завдяки 

обласному управлінню Служ-
би безпеки України. 1000 
предметів старовини, що ма-
ють культурну цінність, пере-
дали до його колекції. Їх було 
конфісковано в дохід держави 
в чорних колекціонерів. Отож 
директорська екскурсія сфо-
кусує увагу на старовинному 
мечі ХІV—ХV століть, колекції 
монет різних номіналів, побу-
тових речах, окремі з яких на-
лежать до VII тисячоліття до 
нашої ери.    

Миттєвості перемог «Сумчанки» 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ФОТОВИСТАВКА. У примі-
щенні агенції промоції «Суми» 

презентували виставку світлин, які 
розповідають про славетний шлях 
перемог муніципального спортив-
ного клубу «Сумчанка». Сумські 
хокеїстки 13 разів поспіль става-

ли чемпіонками України з хокею 
на траві, вигравали Кубок Європи, 
здобували бронзові медалі чемпіо-
нату світу з індорхокею у складі на-
ціональної збірної. Численні світ-

лини зафіксували миттєвості таких 
перемог, повертаючи вболіваль-
ників-земляків у часи, коли молоді 
сумчанки прославляли рідне місто 
на хокейних полях світу.
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Захистити ліси від несанкціонованого вирубування  
дасть змогу електронний облік деревини

Космос крізь призму 
дитячих фантазій

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ. Всеук-
раїнський гуманітарний конкурс 
«Космічні фантазії» уже традицій-
но збирає багато юних учасників.  
Ось і недавно, підбиваючи підсум-
ки конкурсу в Черкасах, журі від-
значило високий рівень творчих 
робіт. Більш як 50 учасників ви-
ставили 43 свої доробки в номіна-
ціях «образотворче мсистецтво» 

і «декоративно-ужиткове мисте-
цтво». Школярі продемонструва-
ли широку обізнаність у темі, гли-
бокі знання з астрономії, фанта-
зію, поєднану з науковими досяг-
неннями. Дев’ять виробів талано-
витих вихованців візьмуть участь 
в обласному етапі Всеукраїнсько-
го гуманітарного конкурсу «Кос-
мічні фантазії», який незабаром 
відбудеться в обласному центрі 
науково-технічної творчості учнів-
ської молоді.

Сумські хокеїстки 13 разів поспіль ставали чемпіонками України з хокею на траві

Такий вигляд мають дитячі космічні фантазії


	23_p1
	23_P2
	23_p3
	23_p4-5
	23_p6
	23_P7
	23_P8-14
	23_P15-17
	23_P18
	23_P19
	23_P20

