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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Ми бачимо всі зміни на 

ринку, тому закрити 
АЗС на одній вулиці  

 й відкрити на сусідній  
не вийде. «Сірим»  

і «чорним» ринкам 
не місце  

в Україні!»

Світ мобілізує ресурси 
АНТИВІРУС. Всесвітня організація охорони здоров’я опри-

люднила заяву, в якій закликала світ виявити більше активнос-
ті у протидії смертельному коронавірусу 2019-nCoV, який виник 
на території Китаю й поширюється світом з нечуваною швид-
кістю. ВООЗ стурбована ситуацією, яка склалась у світі, адже 
більшість країн не готові до таких масштабних проявів коро-
навірусу.

Усі країни, зокрема ті, що не постраждали від нового віру-
су, мають знайти ресурси для його виявлення і запобігання, а 
також порятунку хворих. Приватні й державні науково-дослідні 
установи мають терміново прискорити скоординоване розро-
блення вакцин проти коронавірусу, вчасну діагностику та опе-
ративну терапію. В організації закликали підтримувати ВООЗ 
і дозволити їй взяти на себе головну роль у реагуванні на ко-
ронавірус. Зокрема шляхом повного й стійкого фінансування 
заходів з підготовки до реагування за допомогою добровіль-
них внесків і поповнення фонду дій у надзвичайних ситуаціях.

Для убезпечення себе й близьких уважно стежте за повідо-
мленнями вітчизняного МОЗ, дотримуйтеся рекомендацій ме-
диків і будьте пильні. 

4 аеропорти
(Львів, Чернівці, Херсон, Запоріжжя),  

8 залізничних вокзалів і кілька 
автодоріг планує незабаром віддати  

в концесію Мінінфраструктури 

ВИСТАВКА-ПРОТЕСТ. Політв’язень Роман Сущенко вперше 
в Миколаєві представив повну галерею своїх картин, 
написаних в ув’язненні    

Дорога додому

Прем’єр-міністр про боротьбу уряду з тіньовими 
схемами на ринку пального 

4 6 
ГАРЯЧА ТЕМА

На екрани вийшла 
кінострічка «Наші котики» 
про російсько-українське 
протистояння на сході 
країни

ДИВИМОСЯ УКРАЇНСЬКЕ

Згідно з рекомендаціями  уряду, 
за січень суми у квитанціях на 
оплату послуг із централізованого 
теплопостачання для населення 
буде зменшено
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оглошення про виклик у судове засідання  
обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоровича

Справа № 522/6460/17
Провадження № 1-кп/496/14/19

Біляївський районний суд Одеської області викли-
кає обвинуваченого Бондаренка Костянтина Ігоро-
вича, 24.04.1993 року народження (останнє відоме 
місце проживання: Одеська область, Біляївський ра-
йон, с. Холодна Балка, вул. Молодіжна, 13) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 10 лютого 
2020 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу. Підго-
товче судове засідання відбудеться у приміщенні Бі-
ляївського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

У разі неявки обвинуваченого до суду кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Для отримання інформації про стан розгля-
ду справи звертайтесь до канцелярії суду за тел.: 
(04852) 2-55-07.

Суддя В. М. Буран

Повістка про виклик підозрюваного  
у спеціальному досудовому розслідуванні

Громадянин України Яковенко Андрій Олего-
вич, 07.03.1969 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 54, кв. 81, 
який є підозрюваним у кримінальному провадженні  
№ 22014160000000289 від 12.12.2014, за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
06.02.2020 о 10:00 год. до слідчого відділу УСБУ в 
Одеській області (м. Одеса, вул. Єврейська, 43), до 
слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській об-
ласті Мажаєва О. В. (тел. 048-722-61-74), для вручен-
ня Вам письмового повідомлення про підозру, допи-
ту як підозрюваного, відкриття матеріалів досудо-
вого розслідування та надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування. Наслідки неприбут-
тя за викликом викладені в ст. 139 КПК України. По-
важні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 
138 КПК України, про неможливість з’явлення за ви-
кликом з поважних причин Ви зобов’язані повідоми-
ти заздалегідь.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Укрклінсервіс» (ідентифікаційний код юридичної  
особи 35947117)

За результатами розгляду справи № 143-26.13/21-18 
про вчинення приватним підприємством «ТІДІ ЛТД» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 38814082) і товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Укрклінсервіс» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35947117) по-
рушення, передбаченого пунктом 4 частини другої стат-
ті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узго-
джених дій, які стосуються спотворення результатів тор-
гів, проведених державним підприємством «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» на закупівлю послуг щодо за-
безпечення харчуванням за контрактом (послуги з готу-
вання їжі (харчування пасажирів)) (ідентифікатор закупів-
лі в системі: UA-2016-10-06-000500-с), Антимонопольний 
комітет України прийняв рішення від 03 жовтня 2019 року  
№ 651-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення та 
розпорядження — Архів рішень Комітету — 2019 рік».

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

Втрачене свідоцтво про право власності 
на квартиру, видане орендним підприємством 

«ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ» 09.08.1993 року 
на ім’я Пустовіт Феодосії Іванівни, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
ДБ № 014253 по судну «Дніпро», 

реєстраційний номер «ДАП-9331-К», 
що належить Малогулку Ігорю Миколайовичу, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет на судно 
регістровий № 3-600849, реєстраційний номер 

судна УОВ-6621-К, тип судна Прогресс-4, 
виданий на ім’я Унгурян Олександр Олександрович, 

вважати недійсним.

Втрачений судовий білет на судно 
з бортовим номером UA 0016VL 1994 року 
випуску, ідентифікаційний номер корпусу: 

ZВІІ7061Е494, виданий на ім’я 
Боднаря Василя Петровича, 

вважати недійсним.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002411 від 15.09.2016 за підозрою 
Абеляшева Олександра Віталійовича, 14.09.1978 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (дер-
жавна зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо дока-
зів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень ст. 297-5 
КПК України пропонуємо підозрюваному Абеляше-
ву Олександру Віталійовичу, 14.09.1978 року наро-
дження, прибути разом зі своїм захисником до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Бавикіна В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший 
поверх) у період з 03.02.2020 по 05.02.2020 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42017010000000199 від 17.11.2017 за підозрою 
Туробової Ганни Сергіївни у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження 
стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 
для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із 
викладеним на виконання положень ст. 297-5 КПК 
України пропонуємо підозрюваній Туробовій Ганні 
Сергіївні, 10.08.1969 року народження, прибути ра-
зом зі своїм захисником Афендуловою М.Г. до про-
курора відділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Косяченко Т. М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, пер-
ший поверх) у період з 03.02.2020 по 05.02.2020 (з 
09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуаль-
ної дії.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Ткачука Олексія Іванови-
ча (останні відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Довжанськ, вул. Ентузіастів, буд. 18) у судове засідан-
ня з розгляду кримінальної справи № 428/762/20 за об-
винуваченням Ткачука Олексія Івановича за ч. 1 ст. 369 
КК України, яке відбудеться 07.02.2020 року о 10 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого 
передбачені ст. 139 КЛІК України, а також ст. 323 КГІК 
України. У разі відсутності можливості прибути до суду 
у встановлений день та час обвинувачений зобов’язаний 
повідомити про неможливість з’явлення до суду шляхом 
подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну 
електронну адресу суду: іпbох@sdm.lg.соurt.gov.uа або 
на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбен-
ка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10 лютого 2020 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Рукас О. В., суддів Дідоренко А. Е., 
Чернік А. П.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Калі-

нюк Г. О. повідомляє НІКІФОРОВА ІГОРЯ ЮРІЙОВИЧА, 25.11.1967 ро-

ку народження, спадкоємця ФРОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, по-

мерлого 25.08.2019 року, про відкриття спадщини.

Звертатися за адресою: місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, бу-

динок № 28, квартира № 1 (телефон (048) 724-46-11).

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22016150000000026 від 
28.04.2016 року відносно Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича в судове засі-
дання на 10 лютого 2020 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Повістка про виклик
Обвинувачена Чинякова Світлана Олександрівна, 25 жовтня 1980 року народження, меш-

кає за адресою: Донецька область, м. Сіверськ, вул. Тиха (К. Лібкнехта), б. 48, на підставі 
ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. З ст. 323 КПК України викликається Артемівським місь-
крайонним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судо-
вому засіданні кримінального провадження № 22017050000000236 від 14 листопада 2018 
року за обвинуваченням Чинякової Світлани Олександрівни у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань 
приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 10 лю-
того 2020 року о 09 год. 00 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені  
ст.ст. 139, 323 КПК України.                                           Суддя Н. М. Погрібна

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .1 ст. 258-
3 КК України Сидоренко Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 року наро-
дження, уродженця міста Слов’янськ Донецької області, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв.16, у судові за-
сідання, які відбудуться 07 лютого   2020 року о 14 год. 30 хв. та 11 березня 2020 
року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судові засідання оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Т. Багрій

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (колегія суд-
дів у складі головуючого судді Радченка В. Є., суддів Мисько Х. М., Во-
лоско І. Р.) знаходиться спеціальне судове провадження про обвинува-
чення Лоцмана Андрія Борисовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 
ст. 27, ч. 2 ст. 374 КК України.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 05 лютого 2020 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин. Попереджаємо Лоцмана Андрія Борисови-
ча, 02.07.1986 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Львів, 
вул. Бортнянського, 50/3, кв. 12, що у випадку вашої неявки в підготов-
че судове засідання на вищевказане число справу буде розглянуто у ва-
шій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

«5 канал» повідомляє про зміни параметрів мовлення
Формат HD, параметри: 
Супутник: ASTRA 4A
Орбітальна позиція: 50 східної довготи
Ретранслятор: 4.202
Частота на прийом: 11747,0 МГц, вертикальна поляризація (V)
Параметри спільного мультиплексу:
30 МСимв/с, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4, пілот символи ВКЛ.
Ємність Замовника: 5.5 Мбіт/с
Налаштуйте самостійно! Допоможіть сусідам! Не забудьте про рідних!

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Василен-
ка Олександра Борисовича на Комісію з питань за-
хисту прав дитини, де розглядатиметься питання до-
цільності/недоцільності позбавлення батьківських 
прав Василенка Олександра Борисовича відносно 
неповнолітнього Василенка Нікіти Олександровича, 
2003 р.н.

Засідання відбудеться 05.02.2020 о 16:00 в примі-
щенні Голосіївської РДА за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 42, каб. № 415.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Шишкова Віктора Вікторовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викли-
кається на 11 лютого 2020 року на 12-45 годину до 
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримі-
нального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області. вул. Енгельса. №45, знаходиться кримі-
нальне провадження №1-кп/229/108/2019 відносно об-
винуваченого Проценка Юрія Олександровича, 08 верес-
ня 1963 року народження, за ст. 258-3 ч. 1, 28 ч. 2, 437  
ч. 2, 27 ч. З, 258 ч. З, 27 ч. З, 146 ч. 2, 28 ч. 2, 438 ч. 1 КК 
України, зареєстрованого за адресою: м. Дружківка До-
нецької області, вул. Постишева, буд. 38, кв.4.

Суд викликає обвинуваченого Проценка Юрія Олек-
сандровича для розгляду кримінального провадження 
на 11 лютого 2020 року о 13:00. яке відбудеться в залі 
№ 4 на 1 поверсі за адресою: м. Дружківка Донецької об-
ласті, вул. Енгельса, 45.

Cуддя О. М. Грубник

Київський районний суд м. Полтави викликає По-
рохню Євгена Олексійовича, 03.07.1994 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Зінь-
ківська, 44), як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальному провадженню №552/3764/19 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч.1 ст. 408, ч.1 ст. 258-3 
КК України. Судове засідання відбудеться 06 лютого 
2020 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Полтава, пров. Хорольського, 6, каб №19, зал 
судових засідань №8 (каб. 19). В разі неявки справу 
буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя О.С. Калько

КАДРОВІ ПИТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

звільнив:
МОЗГОВОГО Валерія Миколайовича — з посади голови Згурів-

ської районної державної адміністрації Київської області у зв’язку 
із закінченням строку повноважень Президента України;

ВАСИЛЬЧЕНКА Сергія Сергійовича — з посади голови Ново-
архангельської районної державної адміністрації Кіровоградської 
області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президен-
та України;

САМОЙЛЕНКА Віктора Володимировича — з посади голови Но-
воукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської 
області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президен-
та України;

ЖОРОВУ Ольгу Анатоліївну — з посади голови Казанківської 
районної державної адміністрації Миколаївської області у зв’язку 
із закінченням строку повноважень Президента України;

ШКАРБАНЯ Володимира Григоровича — з посади голови Ди-
канської районної державної адміністрації Полтавської області у 
зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України;

СЕРЕДУ Юлію Костянтинівну — з посади голови Машівської ра-
йонної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із за-
кінченням строку повноважень Президента України;

ІВАНЕНКА Віктора Борисовича — з посади голови Шишацької 
районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із 
закінченням строку повноважень Президента України.

призначив:
МАР’ЯНЕНКА Геннадія Івановича — головою Олександрівської 

районної державної адміністрації Донецької області;
ХОРЕЧКО Ларису Валеріївну — головою Олевської районної 

державної адміністрації Житомирської області;
КУЛИКА Юрія Анатолійовича — головою Ружинської районної 

державної адміністрації Житомирської області;
МАЛИЧЕНКА Олександра Івановича — головою Новоархангель-

ської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ПАСТУШЕНКА Віталія Анатолійовича — головою Новоукраїн-

ської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
ЛАПУ Андрія Дмитровича — головою Олександрівської район-

ної державної адміністрації Кіровоградської області;
КАЗАРІНУ Наталію Леонідівну — головою Казанківської район-

ної державної адміністрації Миколаївської області;

СКИБУ Євгенія Ігоровича — головою Диканської районної дер-
жавної адміністрації Полтавської області;

СИРОВАТКУ Дмитра Вікторовича — головою Кобеляцької ра-
йонної державної адміністрації Полтавської області;

КАРАЦЮПУ Андрія Олексійовича — головою Машівської ра-
йонної державної адміністрації Полтавської області;

ГЛОВАЦЬКОГО Романа Миколайовича — головою Хорольської 
районної державної адміністрації Полтавської області;

СКОРОХОДА Сергія Анатолійовича — головою Шишацької ра-
йонної державної адміністрації Полтавської області;

ГАЛЯБАРДУ Надію Володимирівну —  головою Гусятинської ра-
йонної державної адміністрації Тернопільської області;

КУДЛАКА Віталія Ярославовича — головою Шумської районної 
державної адміністрації Тернопільської області;

КОЗАРІЙЧУКА Дмитра Васильовича — головою Заставнівської 
районної державної адміністрації Чернівецької області;

АНТОНЮК Ірину Валеріївну — головою Сокирянської районної 
державної адміністрації Чернівецької області;

БАРАБАША Юрія Володимировича — головою Жашківської ра-
йонної державної адміністрації Черкаської області;

ЦИМБАЛА Олександра Євгенійовича — головою Тальнівської 
районної державної адміністрації Черкаської області.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 75 511

Загальний тираж за лютий 295 617

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

5..10
1..6

4..9
0..5

6..11
1..6

10..15
1..6

5..10
1..6

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1..+6 +5..+10 Черкаська +1..+6 +5..+10

Житомирська +1..+6 +5..+10 Кіровоградська +1..+6 +6..+11
Чернігівська +1..+6 +4..+9 Полтавська 0..+5 +5..+10
Сумська 0..+5 +4..+9 Дніпропетровська +1..+6 +6..+11
Закарпатська +1..+6 +6..+11 Одеська +1..+6 +10..+15
Рівненська +1..+6 +4..+9 Миколаївська +1..+6 +9..+14
Львівська +2..+7 +6..+11 Херсонська 0..+5 +8..+13
Івано-Франківська +2..+7 +6..+11 Запорізька 0..+5 +7..+12
Волинська +2..+7 +5..+10 Харківська 0..+5 +4..+9
Хмельницька +1..+6 +5..+10 Донецька 0..+5 +4..+9
Чернівецька +1..+6 +7..+12 Луганська -1..+4 +3..+8
Тернопільська +1..+6 +5..+10 Крим +1..+6 +8..+13
Вінницька +1..+6 +7..+12 Київ +3 +5  +6 +8

Укргiдрометцентр

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р

Птахи зазимували  
на Тилігулі 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Солоність води у Тилігульському лимані на кордоні Ми-
колаївської та Одеської областей порівняно з аналогічним торішнім 
періодом трохи зросла. У з’єднувальному каналі біля мосту рівень со-
лоності становив понад 15%, поблизу пляжу села Коблеве — майже 
27%, у воді Української, Анатолівської та Отаманської кіс — 27—30%.  
Про це свідчать підсумки досліджень, які днями провели працівники 
парків Миколаївської та Одеської областей.

Науковці пов’язують такі зміни насамперед з аномально теплою зи-
мою та малою кількістю опадів. Цікаві підсумки дав і середньозимо-
вий облік птахів водно-болотного угіддя. Найчисленнішими видами в 
ме жах водойми виявилися крижень — 1870 особин, мартин жовтоно-
гий — 1630, галагаз — 1312 особин, а також лебідь-шипун, лиска, пір-
никоза велика і мартин звичайний. Невеликими групами або по одно-
му траплялися чапля сіра, чирянка мала, пірникоза чорношия, широ-
коніска, чепура велика, пірникоза мала та лебідь-кликун. Серед рідкіс-
них і зникаючих представників орнітофауни, вписаних у Червону книгу 
України, — крех великий, кульон великий та огар.

Усього обліковано 17 видів птахів загальною чисельністю близько  
7 тисяч особин. Деякі з них перебувають на зимівлі вперше за час про-
ведення спостережень.

Вийшов альманах з нагоди ювілею інституту 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. Вийшов друком 
ювілейний альманах, присвя-
чений 80-річчю з дня засну-
вання Сумського обласного 
інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти. За словами 
проректора з наукової робо-
ти закладу кандидата педаго-

гічних наук, члена редколегії 
Сергія Грицая, у виданні уза-
гальнено досвід, інноваційну 
та інші види успішної діяль-
ності інституту, який назива-
ють учителем учителів. Адже 
за роки діяльності тут підви-
щили фаховий рівень понад 
200 тисяч учителів та керів-
ників закладів освіти краю. І 
нині він надзвичайно важли-

вий підрозділ освітньої Сум-
щини.

Під однією обкладинкою зі-
брано розмаїтий пізнавальний 
матеріал, численні світлини. 
Тож альманах стане у приго-
ді широкому колу читачів, се-
ред яких краєзнавці, педаго-
ги, студенти, старшокласники, 
всі, кому цікава освітня сторін-
ка слобожанської області. 

11-річний піаніст із Лисичанська здобув перемогу
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТАЛАНОВИТІ ДІТИ УКРАЇНИ. 
Для Владислава Мазіна це пер-
ший міжнародний конкурс і вели-
ке випробування. Хлопець навіть 
п’ять років тому, коли бої на схо-
ді України наблизилися до рідно-
го міста Гірське, не кидав музи-
ки. Музична школа у той період не 
працювала, і він ходив займатися 
до викладача додому. На той час 
йому було трохи більш як 6 років. 

«Він дуже працьовитий, бага-
то слухає, але неговіркий», — ка-
же про учня викладачка Лисичан-
ської школи мистецтв Людмила 
Василенко. Батьки Владислава 
переїхали до Лисичанська у 2014 
році, тоді ж хлопчик почав займа-
тися з Людмилою Василенко. 

Вона кілька років тому побувала 
у Кремінній на зустрічі з компози-
торкою Оленою Гончарук, купила 
кілька збірок її творів. Потім про-
вела власний відкритий урок, узяв-
ши для виконання своїми учнями 
твори композиторки з Луганщи-
ни. Діти й викладачі охоче грають 

музичні твори Олени Гончарук. За 
словами Людмили Василенко, во-
ни легко лягають у голову і в паль-
ці — виконавці розуміють ці твори. 
Ось і Влад Мазін для участі в між-

народному конкурсі «Таланови-
ті діти України» готував два твори 
кремінської композиторки: «Вівто-
рок» з циклу «Тиждень» та «Ли-
царський турнір». 

Захід відбувся у столиці в На-
ціональному Києво-Печерському 
історико-культурному заповідни-
ку, в Музеї книги та друкарства 
України. Гостями і членами жу-
рі фестивалю були провідні музи-
канти, професори й авторитетні 
викладачі музики. У конкурсі в різ-
них номінаціях та вікових категорі-
ях змагалися майже 60 учасників 
з різних міст України. За його під-
сумками в номінації «Інструмен-
тальний жанр» Владислав Мазін 
посів І місце.

Чи вплине це на його подаль-
шу долю? Тато хоче, що син був 
спортсменом. Але худорлявий 
Влад по кілька годин на день грає 
на фортепіано. Тільки протягом 
цього навчального року він уже 
брав участь у трьох конкурсах різ-
ного рівня.

«Влад починає підготовку до 
участі в першому турі обласно-
го конкурсу. Він має освоїти дуже 
складну програму», — розповідає 
про шестикласника викладачка 
школи мистецтв. Людмила Васи-
ленко вірить, що її учень буде се-
ред найкращих.

Вінницькі зубри привели сім телят
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПОПОВНЕННЯ. Щозими він-
ницькі лісівники проводять об-
лік зубра європейського в угід-
дях Калинівського, Літинсько-
го і Хмільницького районів, де ці 
червонокнижні тварини мешка-
ють. Нещодавні підрахунки за-
свідчили, що на Вінниччині най-
більша популяція зубрів у краї-

ні: виявлено 101 особину, а за-
галом в Україні їх налічується 
майже три сотні. 

Порівняно з минулим роком 
стадо зубрів в області зросло 
на сім особин. Самка приводить 
теля раз на три роки. Задля на-
лежного відновлення популяції 
має бути один самець на три-
чотири самки. Однак в облас-
ті тепер на три самки припадає 
два самці. 

«Популяція зубрів умовно роз-
ділилася на два стада. Одне ве-
лике, понад 80 особин, а друге 
складається із 17 самців різно-
го віку. Ми не маємо пояснення 
цього, але на зростанні кількості 
самців позначилося масове зни-
щення 17 зубрів взимку 2016 ро-
ку біля села Трибухи Літинсько-
го району», -— зазначив мислив-
ствознавець Хмільницького ліс-
госпу Володимир Ткач.

В область зубрів (шість 
особин) завезли у 1979 ро-
ці з мисливського господар-
ства Волині. На Поділлі вони 
прижилися і розмножуються.  
Цьому сприяє постійна тур-
бота лісівників про червоно-
книжних тварин. У разі від-
повідних дозволів відбуваєть-
ся переселення — за весь час 
відправлено в інші регіони 34 
особини.

Учень фортепіанного відділу Лисичанської ДШМ №1 
Владислав Мазін переміг у Міжнародному фестивалі-
конкурсі музики, пісні, танцю та декоративно-прикладного 
мистецтва «Талановиті діти України»

На сцені роботи
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ. Щороку число учасни-
ків Програми FIRST LEGO 
League (FLL), створеної для ді-
тей, на Черкащині відчутно 
збільшується. Недавно на ба-
зі 30-ї черкаської школи відбув-
ся четвертий регіональний від-
бірковий фестиваль з робото-
техніки. У ньому взяли участь 
148 команд і понад 500 учас-
ників з усієї області. Тема твор-
чості юних «Формуй місто» бу-
ла присвячена дослідженню і 
розв’язанню проблем мегаполі-
сів і розбудові зручної й доступ-
ної інфраструктури для їхніх 
жителів. Використовуючи набо-

ри LEGO, кожна команда про-
єктувала, конструювала і про-
грамувала повністю автоном-
ного робота для змагання на 
спеціальному полі. 

Зрозуміло, емоціям, запа-
лу юних техніків не було меж. 
Діти почувалися повноцінними 
науковцями, винахідниками й 
архітекторами. Вони незалеж-
но від віку володіють великим 
обсягом знань, навичок, умі-
ють працювати в команді, що 
й продемонстрували на зма-
ганнях. 

Чемпіоном відбіркового ета-
пу FLL на Черкащині стала 
команда KiborgsUA. Учасни-
ки змагань 6—10 років також 
одержали нагороди — медалі у 
різних номінаціях.Немає меж радості чемпіонів
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Деякі птахи через теплу зиму вперше за час проведення 
спостережень залишилися на Миколаївщині
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