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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«Ми вкотре закликаємо 

Росію забезпечити 
безперешкодне  

й вільне проходження  
в Азовське море  

та з нього 
відповідно  

до міжнародного 
права».

Середня платня 
невпинно зростає 

ЖИВІ ГРОШІ. Середня номінальна заробітна плата штатного пра-
цівника в Україні у грудні 2019 року зросла порівняно з позаторішнім 
груднем на 16% — до 12 264 гривень. Це в 2,9 раза перевищує міні-
мальну платню (4173 гривні). Порівняно з торішнім листопадом роз-
мір середньої номінальної заробітної плати у грудні 2019 року зріс на 
14,8%. Реальна платня у грудні порівняно з попереднім місяцем зрос-
ла на 15,1%, а порівняно із груднем 2018 року — на 11,3%. Показник 
середньої зарплати в Києві за підсумками грудня 2019-го становив  
18 869 гривень, повідомляє УНІАН з посиланням на Держстат. 

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати у грудні 
скоротилася порівняно з листопадом на 5,8% і на 1 січня 2020 ро-
ку становила 3,034 мільярда гривень. Заборгованість економічно 
активних підприємств на 1 січня становила 1,851 мільярда, що на 
9,3% менше від грудневого показника. Дані наведено без урахуван-
ня тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя та час-
тини тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луган-
ської областей.

26 млн євро
надасть Європейський Союз  

на підтримку сільського господарства 
та малого фермерства в Україні

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. ЄС готується спрямувати Україні другий 
транш макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро

Рада асоціації: 
насичений порядок 
денний і амбітні плани

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої 
політики та політики безпеки про протидію 
дестабілізації в регіоні
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АКТУАЛЬНО

Оптимізація від 
Укрзалізниці обернулася 
виробничникам  
і місцевим громадам 
мільйонними збитками

ЕКОНОМІЧНИЙ ШЛАГБАУМ

Через браконьєрство і 
корупцію наші водойми 
катастрофічно бідніють, 
а держбюджет втрачає  
мільярди гривень 
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Нам варто очікувати подальшого 
здешевлення газу
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. В уряді обіцяють, що січневе зменшення його вартості не останнє    

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Позитивні тренди на ринку да-
ють змогу переглядати вартість 

природного газу для потреб насе-
лення в бік зменшення. На цьому під 
час брифінгу за підсумками засідан-
ня уряду наголосив міністр енер-
гетики та захисту довкілля Олек-

сій Оржель. «Великі запаси в під-
земних газосховищах України — на 
5,4 мільярда кубометрів більше, ніж 
торік, тож стовідсотково вийдемо з 
надлишковими запасами з опалю-

вального періоду. Великі запаси га-
зу в Європі. Транзитна угода з Росі-
єю. Тепла зима. Усе це сприяє зде-
шевшанню газу в Європі та Украї-
ні. І в січні 2020 року ціна блакитно-

го палива для українців буде на 25% 
меншою, ніж рік тому, і становитиме 
не 5500, як прогнозували ра-
ніше, а 4650 гривень за тися-
чу кубометрів газу як товару. 

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила 
швидкий темп реформ у нашій країні
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оголошення

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

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

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 3 лютого 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

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

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинсько-
го О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозе-
кош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 
2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами захис-
ників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного 
суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви 
Байдика О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош 
А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено

  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А 
  Додатково просимо подати такі документи:

  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

 Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 
залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоечасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причи-
ни більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL2N016598

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Портфель, що складається  
з прав вимоги за 18 кредитни-
ми договорами (під заставу авто, 
без застави)

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аук-
ціону:

14.02.2020 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота:

http://torgi.fg.gov.ua/208534

Деснянський районний суд м, Києва викликає об-
винуваченого Савенка Геннадія Олександрови-
ча, 13.07.1969 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Москов-
ська, в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 05 лютого 2020 року о 17 год. 00 хв.  
Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

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. 

Оголошення про виклик до суду
Київський окружний адміністративний суд викликає Лу-

кянцева Олександра Григоровича, Соколову Вікторію Анато-
ліївну, Соколова Валерія Івановича, Башкірцева Олексія Ва-
димовича як третіх осіб, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору по справі за позовом Дринь Людми-
ли Євгенівни до Бендюгівської сільської ради Кагарлицько-
го району Київської області, сільської голови Бендюгівської 
сільської ради Кагарлицького району Київської області Щер-
бань Ольги Василівни про визнання протиправними та ска-
сування рішень, зобов’язання вчинити певні дії, в судове за-
сідання, яке відбудеться 13 лютого 2020 року о 15 год. 00 хв. 
в приміщенні Київського окружного адміністративного суду 
за адресою: б-р. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, 1-й під’їзд, 
6-й поверх, зал №. 631. У разі неявки справу буде розгляну-
то у відсутність третіх осіб. З опублікуванням оголошення у 
пресі учасники процесу вважаються належним чином пові-
домлені про час та місце розгляду справи. 

Суддя Горобцова Я. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвинувачується у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 06 люто-
го 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського 
районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

До уваги 
Фізичної особи — підприємця Куц Наталії Олександрівни 

(Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, ідентифікаційний податковий 
номер 2404715462), товариства з обмеженою відповідальністю 

«ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (Волинська обл., м. Луцьк, ідентифікаційний 
код юридичної особи 41054293), товариства з обмеженою 

відповідальністю «МАРДІС» (Донецька обл., м. Красний Лиман, 
ідентифікаційний код юридичної особи 37294810), товариства  

з обмеженою відповідальністю «РИБДЕРЖСТАНДАРТ» (Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, ідентифікаційний код юридичної особи 40055689).

У зв’язку з відсутністю зазначених юридичних осіб за їх місцезнахо-
дженням Антимонопольний комітет України не має можливості вручити 
вимогу про надання інформації від 17.01.2020 № 126-26.13/01-806 фізич-
ній особі — підприємцю Куц Наталії Олександрівні (м. Кривий Ріг, іденти-
фікаційний податковий номер 2404715462), вимогу про надання інфор-
мації від 17.01.2020 № 126-26.13/01-807 товариству з обмеженою відпові-
дальністю «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (Волинська обл., м. Луцьк, іденти-
фікаційний код юридичної особи 41054293), вимогу про надання інфор-
мації від 17.01.2020 № 126-26.13/01-808 товариству з обмеженою відпо-
відальністю «МАРДІС» (Донецька обл., м. Красний Лиман, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 37294810), вимогу про надання інформації від 
17.01.2020 № 126-26.13/01-809 товариству з обмеженою відповідальніс-
тю «РИБДЕРЖСТАНДАРТ» (Запорізька обл., м. Запоріжжя, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 40055689) за місцезнаходженням зазначе-
них юридичних осіб.

На підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення за-
конодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпо-
рядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року  
№ 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за 
№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 
від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезазначені вимоги про 
надання інформації розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України (http://www.amcu. gov.ua) в розділі «Розгляд справ».

ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний Балабуєв Сергій Олексійович, 
25.11.1979 р. н., зареєстрований: Луганська об-
ласть, смт Городище, вул. Маяковського, 182, та 
мешкає: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Купрі-
на, 1, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитися 04.02.2020 о 10 год. 
00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, який розташований за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, вул.  А.Нільсена, 
буд. 33, до слідчого Авєріна П. Є. для відкрит-
тя та ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам письмового пові-
домлення про підозру, обвинувального акта та 
реєстру матеріалів у кримінальному проваджен-
ні №22018050000000071 від 25.04.2018 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК Укра-
їни при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування.

ОГОЛОШЕННЯ
про завершення процедури з продажу активів 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Номер лота: GL16N014027

Коротка назва лота: Пул активів, що склада-
ється з Прав вимоги за 
дебіторською заборгова-
ністю суб’єктів господа-
рювання

Новий кредитор: ТОВ «ФК СОНАТА  
ФІНАНС»,
місцезнаходженням  
якого є: 04053, місто  
Київ, вулиця Вознесен-
ський узвіз, будинок 10-А, 
кімната 205
ідентифікаційний код  
(код за ЄДРПОУ): 
41733894

Договір, дата: ДОГОВІР № 012/ДЗ-2020/2 
про відступлення прав ви-
моги від 16 січня 2020 
року

Дата продажу: 16 січня 2020 року

Детальна інформація  
по лоту (параметри, 
ціна продажу)

https://prozorro.sale/
auction/UA-EA-2019-12-
10-000017-b

ОГОЛОШЕННЯ
про завершення процедури з продажу активів 

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Номер лота: GL16N014027

Коротка назва лота: Пул активів, що складаєть-
ся з Прав вимоги та інших 
майнових прав за кредит-
ними договорами (дого-
ворами про надання кре-
диту (овердрафту)) фізич-
них осіб

Новий кредитор: ТОВ «ФК СОНАТА  
ФІНАНС»,
місцезнаходженням якого є: 
04053, місто Київ,  
вулиця Вознесенський 
узвіз, будинок 10-А,  
кімната 205
ідентифікаційний код  
(код за ЄДРПОУ): 
41733894

Договір, дата: ДОГОВІР  
№ 012/ФО-2020/2  
про відступлення прав ви-
моги від 16 січня 2020 
року

Дата продажу: 16 січня 2020 року

Детальна інформація  
по лоту (параметри, 
ціна продажу)

https://prozorro.sale/
auction/UA-EA-2019-12-10-
000017-b

Хмельницьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відділення 13 грудня 2019 року розпорядженням 
№30-рп/к розпочато розгляд справи №02-06/26-19 відносно ФОП Слюсарчук О. С. 

(ідентифікаційний код 2923619456) та ФОП Ковтонюк М. П. 
(ідентифікаційний код 2084303030).

Документи: свідоцтво про право власності на житло, видане ЖКК АТ «Промтехмон-

таж-2» 02.04.1997 р. (наказ №573) та зареєстроване КП КМБТІ 09.04.1997р. за реє-

стровим № 594, та свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер 7-458, 

видане 27.10.2017 р. Першою Київською державною нотаріальною конторою  та Тех-

нічний паспорт  на квартиру 4, будинок 1, вул. Кустанайська, виданий Київським БТІ, 

є втраченими.

Втрачені документи на мале судно 
(човен моделі «adventure t 290») 

з державним реєстраційним номером 
УОА 68 12 к (регістровий номер 

МС 006992), зареєстровані на ім’я
Аверкін Олександр Петрович, 

вважати недійсними.

Хмельницьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відділення 8 листопада 2019 року розпорядженням 
№ 28-рп/к розпочато розгляд справи № 02-06/24-19 відносно ТОВ «Торговий дім 

«АНШАР» (ідентифікаційний код — 40764556), ТОВ «МІРОС ГРУП» 
(ідентифікаційний код — 41474495).

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни повідомляє, що 01.11.2019 року адміністративною колегією відділення прийнято 
рішення №27-р/к про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу у справі №02-06/03-19 на: ПВКФ «БУДКОМП» (ідентифікацій-
ний код — 32451776) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень, ПП «РЕМ-
БУДКОМП» (ідентифікаційний код — 31479743) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 
тисяч) гривень.

Розшукуються спадкоємці після смерті 
ФАРІОНОВА ВІТАЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який помер 
06.08.2019 р. Спадкова справа відкрита 
приватним нотаріусом Новоодеського

районного нотаріального округу 
Миколаївської області  Філіпенко О. М., 

тел.: (05167)2-13-47

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо деяких питань проведення конкурсу 
з відбору на посаду Голови Національного 

агентства з питань виявлення, розшуку  
та управління активами, одержаними  

від корупційних та інших злочинів
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про Національне агент-

ство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 січня 2020 р. № 43 визначено умови проведення конкурсу з відбору на по-
саду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (додаються). 

Конкурсній комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агент-
ства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, рекомендовано у тримісячний строк з дати оновлен-
ня її складу провести в установленому порядку відповідний конкурс.

Затверджено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 24 січня 2020 р. N 43 
УМОВИ 

проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду Голови  
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів
Головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управлін-

ня активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, може бути громадя-
нин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не мен-
ше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах міс-
цевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжна-

родних організаціях не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний 
за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, ста-
ном здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів, особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративно-
го правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю;

притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до 
кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої дер-
жави;

не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобі-
гання корупції», перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 
або не надала згоди на їх проведення;

не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщен-
ня цієї посади незалежно від строку входила до складу керівних органів полі-
тичної партії;

має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення ви-
конавчого документа до примусового виконання.

Посадові обов’язки та порядок оплати праці Голови Національного агентства 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупцій-
них та інших злочинів, визначаються Законом України «Про Національне агент-
ство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів».

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає протягом 15 календарних днів 
з дати, зазначеної в оголошенні конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду 

Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про порядок проведен-
ня конкурсу, такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення перевірок відпо-
відно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», 
а також на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних»;

автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), влас-
не ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), 
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудо-
ву діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на 
виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, на-
явність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією 
протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), кон-
тактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи 
відсутність судимості;

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошен-
ня про конкурс;

заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, 
сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня 
пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

інші документи, подання яких передбачено Законом України «Про запобігання 
корупції» для проведення спеціальної перевірки, а також документи, які, на дум-
ку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні для 
зайняття посади Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Порядок проведення конкурсу, у тому числі вимоги до документів кандидатів, 
визначається конкурсною комісією з відбору кандидата на посаду Голови Націо-
нального агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 +1 +6

Житомирська -2 +3 +1 +6 Кіровоградська +2 -3 +2 +7
Чернігівська +2 -3 0 +5 Полтавська +2 -3 0 +5
Сумська +2 -3 0 +5 Дніпропетровська 0 -5 +1 +6
Закарпатська -1 +4 0 +5 Одеська 0 -5 +5 +10
Рівненська -2 +3 0 +5 Миколаївська 0 -5 +4 +9
Львівська -2 +3 +2 +7 Херсонська 0 -5 +3 +8
Івано-Франківська -2 +3 +2 +7 Запорізька 0 -5 +2 +7
Волинська -2 +3 +1 +6 Харківська 0 -5 0 +5
Хмельницька -2 +3 0 +5 Донецька 0 -5 +1 +6
Чернівецька -2 +3 +2 +7 Луганська 0 -5 +1 +6
Тернопільська -2 +3 0 +5 Крим +2 -3 +4 +9
Вінницька -2 +3 +2 +7 Київ -1 +1 +2 +4

Укргiдрометцентр

Амстердам гідно оцінив 
команду сумських 
айтішників

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МОЛОДЦІ! Упродовж двох днів у столиці Нідерландів Амстердамі 
тривала бізнес-конференція White night Amsterdam 2020, що спеціалі-
зується на ігровій індустрії й виявляє юні таланти айтішників. Зі своїми 
проєктами приїхали понад 100 команд з різних куточків світу, зокрема 
із Сум, які презентували напрацювання професійним експертам. Як по-
відомили координатори проєкту Kid IT Sumy Юлія Летюга та Валенти-
на Сахно, юні сумчани не залишилися непоміченими, навпаки: Євген 
Радько у віковій категорії 11—12 років  переміг  із власноруч розробле-
ною грою Mission of the New World, а четверо хлопців сумської команди 
стали фіналістами. Освітньо-технологічний майданчик Kid IT з’явився в 
Сумах три роки тому і за цей час здобув не лише популярність юних та-
лантів, а й багато перемог. Наприклад, позаторік у Лос-Анджелесі юні 
представники Сум здобули високі оцінки власних IT-розробок. 

Крут ніколи не забути
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. 102 роки тому біля невеликої залізничної станції 
«Крути» київські студенти, гімназисти, як сказав відомий поет, стали 
«муром, шанцем душ і тіл» за Україну проти більшовизму.  Їхня вірність 
Україні перемогла смерть. На Тернопільщині, щоб віддати шану героїч-
ним захисникам Крут, підготували чимало заходів, які відбуватимуться 
впродовж тижня. Розпочали із проведення пейнтбольного турніру. 120 
тернопільських пластунів неподалік села Тустоголови у Зборівсько-
му районі організували молодіжний патріотичний табір «Пам’ятай про 
Крути-2020». Молодіжна міська рада Тернополя в День пам’яті Героїв 
Крут для тематичної акції з цієї нагоди обрала дворик історико-меморі-
ального музею політичних в’язнів. Тут юнаки й дівчата помолилися за 
душі полеглих у бою під Крутами, запалили лампадки. Вони перегляну-
ли фільм «Крути 1918», а історик Володимир Бірчак запропонував лек-
цію-гутірку «Гібридна війна Росії проти України: Крути та Дебальцеве». 
Організували концерт патріотичної пісні.  Тему бою біля станції «Крути» 
в історичному вимірі висвітлюють виставки в Державному архіві Терно-
пільської області та в обласному краєзнавчому музеї. Щоб віддати ша-
ну Героям-крутянам, у краї в багатьох навчальних закладах, бібліоте-
ках, народних домах, будинках культури, музеях проведено тематичні 
вечори, уроки патріотизму, диспути та інші заходи.

ОТГ спільно використовуватимуть 
спортивну інфраструктуру

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОЗВІЛЛЯ. На Вінниччині 
назвали основні напрями роз-
будови спортивного сектору. Це 
розвиток спорту вищих досяг-
нень,  паралімпійсього та деф-
лімпійського, масової фізкуль-
турно-оздоровчої роботи, ма-
теріально-технічної бази та ме-
дичного забезпечення. Презен-
тація галузевої карти пріори-
тетів відбулася за участі спор-

тивної еліти області, представ-
ників ДЮСШ, об’єднаних тери-
торіальних громад та громад-
ських організацій. Усі учасники 
активно долучилися до обгово-
рення. Загалом краяни займа-
ються багатьма видами спорту, 
з яких 28 літніх і два зимових, 46 
неолімпійських та 19 видів для 
осіб з інвалідністю. За словами 
начальника управління фізичної 
культури та спорту облдержад-
міністрації Сергія Чернявсько-
го, за підсумками минулого ро-

ку в комплексному заліку Все-
українського рейтингу Віннич-
чина посіла друге місце з олім-
пійських і перше — з неолімпій-
ських видів спорту серед другої 
групи областей. Серед пріорите-
тів — залучати більше краян до 
масового спорту, зокрема ігро-
вих видів: волейболу, футболу, 
гандболу тощо. Тут чимало за-
лежить не лише від доступності 
інфраструктури та її модерніза-
ції, а й від ініціативи об’єднаних 
територіальних громад.

«Потрібна спортивна співпраця 
між ОТГ на рівні міжмуніципаль-
них угод,  завдяки яким можна бу-
де спільно використовувати інф-
раструктуру. Щоб усі одночасно 
не будували футбольні майдан-
чики чи інші спортивні споруди, 
а використовували у співпраці ті, 
що є. Домовившись, можна під-
возити людей автобусами, які є 
у громад на перевезення школя-
рів», — зазначив голова Вінниць-
кої облдержадміністрації Владис-
лав Скальський.

Відновлений музей названо  
іменем академіка Барабашова

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

БЕРЕЖЕМО І ПЛЕКАЄМО. 
Друге життя після реконструк-
ції отримав музей астрономії 
Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна, 
в якому зібрано колекцію ста-
ровинних астрономічних і гео-
дезичних інструментів різних 

галузей астрономії, фізики, ге-
одезії, сейсмології, приладо-
будування і суміжних напря-
мів. Найцікавіший у колекції 
дослідницьких старожитнос-
тей повторювальний круг Бор-
да, датований 1811 роком. Цей 
універсальний кутомірний ін-
струмент для геодезичних спо-
стережень виготовив майстер 
навігаційних і астрономічних 

інструментів Трутон у Лондоні. 
Особливість експозиції музею, 
зазначає SQ, — те, що її роз-
міщено в павільйоні меридіан-
ного кола Репсольда (1886 р.), 
найбільшого інструменту в ко-
лекції. На стелі головного залу 
музею нанесено сузір’я із ста-
ровинного атласу Яна Гевелія. 
У музеї представлено книжки з 
бібліотеки Отто Струве, зокре-

ма видання XVIII і XIX століть, 
праці науковців Галілео Галі-
лея, Йоганна Кеплера, Жозе-
фа-Жерома Лаланда, Жана 
д’Аламбра, Леонарда Ейлера, 
П’єра Лапласа.

Рішенням вченої ради му-
зею присвоєно ім’я академі-
ка Миколи Барабашова, який 
у1943—1945 роках був ректо-
ром університету.
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У Лисичанську змагалися аероглісери
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ЗАХОПЛЕННЯ. Змагання із 
судномодельного спорту вперше 
пройшли у Лисичанську на сте-
повій Луганщині. Для участі у ви-
пробуваннях, які влаштували у 
тутешньому центрі науково-тех-
нічної творчості учнівської моло-
ді, зареєструвалися три десятки 
учасників із семи закладів осві-
ти. Школярі мали власноруч ви-
готовити моделі суден і викона-
ти обов’язкову програму зма-
гань, до якої входили перегони 
у мінібасейні прямохідних (класу 
ЕХ-300) та радіокерованих (кла-
су міні EKO-250) моделей, а та-
кож аероглісерів-250. Ходові ви-

пробування передбачали точність 
проходження дистанції й кількість 
пройдених кіл за певною траєк-
торією за хвилину. Переможця-
ми стали вихованці Лисичансько-
го центру науково-технічної твор-
чості учнівської молоді Іван Шев-
ченко та Михайло Лихошерст.

Захопливе дійство нікого не за-
лишило байдужим. Як наголошу-
ють організатори, для місцевих ді-
тлахів то був перший досвід зма-
гань із судномодельного спорту 
в класі мінімоделей. Найважли-
віше, що хлопці не тільки навчи-
лися виготовляти технічні моделі, 
користуватися інструментами, а й 
здобули досвід змагання і відчули 
смак перемоги, усвідомили влас-
ні сили й потенціал.

Учасники блискуче впоралися із завданнями змагання  
із судноплавства

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ. У 
Черкасах на площі Слави 
встановлюють пам’ятник во-

їнам, які загинули  в росій-
сько-українській війні на схо-
ді нашої країни з 2014 року і 
до сьогодні. Таких героїв уже 
40. Їхні імена викарбують на 
пам’ятній дошці, яку встанов-

лять у центральній частині мо-
нумента. 

Для реалізації цього проєкту 
було проведено конкурс, у яко-
му перемогла концепція доньки 
загиблого воїна АТО Дар’ї Ло-

жешнікової. Частину композиції 
фігури воїнів виконають із полі-
мерного бетону. Ще одним важ-
ливим елементом пам’ятника, 
за задумом автора, буде дерево 
життя, виконане з металу.
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Імена героїв  
викарбують  
на пам’ятній  
дошці


	30_p1
	30_p2
	30_P3
	30_P4
	30_P5
	30_p6
	30_P7
	30_P8
	30_P9-10
	30_P11
	30_P12

