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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
«Якщо не зможемо 

домовитися з Росією, 
що кордон має бути 

закритий для всіх, хто 
прибуває зі зброєю, 

тоді навіть не маємо 
перспективи для 

врегулювання».

Великий старт
ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА. Почато роботи на 34 до-

рожніх об’єктах у 14 областях України. Ідеться про Вінниць-
ку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, 
Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, 
Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Як 
повідомляє Державне агентство автомобільних доріг, рекорд-
но ранній початок дорожніх робіт зумовлено сприятливими 
погодними умовами і значним обсягом проведеної підготов-
ки, розробленої проєктної документації і проведених торгів.  

Крім будівництва, реконструкції, капітального та середньо-
го ремонту автомобільних доріг, обходів міст, розпочали ро-
боти з будівництва та реконструкції мостів, мостових перехо-
дів, надземних пішохідних мостів. 

«В усіх регіонах оголошено тендери на виконання Дорож-
ньої стратегії-2020. Додатково в березні очікуємо перші кре-
дити від державних банків. Усе це разом стане запорукою 
успішного втілення амбітних планів Укравтодору на 2020 рік», 
— цитує пресслужба відомства слова голови Укравтодору 
Олександра Кубракова. 

17500 
військовослужбовців ЗСУ підготували 

британські інструктори впродовж п’яти 
років за програмою Orbital

РЕАЛЬНІСТЬ ПРОТИ СТРАХУ. В уряді запевняють, що ситуація 
навколо евакуйованих з Уханя наших співгромадян повністю 
контрольована  

Полтавська обсервація: 
перевірка на професійність  
і людяність

Міністр закордонних справ про необхідність 
миротворчої місії ООН на ділянці українсько-російського 
кордону, а не лінії розмежування   
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ДОВКІЛЛЯ

Під час засідання комітету асоціації 
Україна — ЄС у Європарламенті 
депутати застерегли, що Росія 
готується до чергової ескалації  
в Чорному морі  

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Черкащанка Яніна Танцюра 
розробила власний бізнес-проєкт, 
щоб змінювати екологічну ситуацію 
і допомагати охочим перейти до 
користування безпечними торбинками
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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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

цвк інформує

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

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 179  

(Харківська область) на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року
Авакін Дмитро Володимирович, народився 21 жовтня 1984 року 

в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, фізична особа — під-
приємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, самовисування.

Агеєва Євгенія Вікторівна, народилася 5 листопада 1968 року 
в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта середня спеціальна, тим-
часово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, самовисування.

Алєксєйчук Вікторія Іванівна, народилася 5 лютого 1977 року в 
місті Дружківка Донецької області, громадянка України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор з громадських зв’язків, Азово-Чорноморська інвестицій-
на компанія у формі ТОВ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРО-
ДУ», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт вису-
вання — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Бебик Валерій Михайлович, народився 24 квiтня 1959 року в се-
лі Великі Бубни Роменського району Сумської області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, професор, Національна академія державно-
го управління при Президентові України, безпартійний, проживає 
в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична 
партія «Україна Соборна».

Бондар Ірина Сергіївна, народилася 19 жовтня 1984 року в міс-
ті Алчевськ Луганської області, громадянка України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
консультант з маркетингу, ТОВ «Газета «Харьковскіє ізвєстія», 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ РУБЕЖІ», проживає в місті Хар-
кові, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ «НОВІ РУБЕЖІ».

Голтвянський Олег Миколайович, народився 8 вересня 1980 ро-
ку в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта професійно-техніч-
на, сержант-менеджер відділу комплектування, військова части-
на А4790, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсут-
ня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАТРІОТИ ВОЛИНІ».

Горба Віталій Вячеславович, народився 15 травня 1982 року в 
місті Зборів Тернопільської області, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН», 
проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської об-
ласті, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» .

Гурець Вячеслав Віталійович, народився 13 липня 1988 року в 
місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШІ», проживає в місті Харкові, суди-
мість відсутня, самовисування.

Діденко Олександр Вікторович, народився 24 березня 1982 ро-
ку в селі Милівка Близнюківського району Харківської облас-
ті, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, 
член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТ-
ТЯ», проживає в місті Лозова Харківської області, судимість від-
сутня, самовисування.

Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, народилася 28 вересня 
1983 року в місті Лозова Харківської області, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, старший науковий співробітник, Науково-дослідний 
інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Академії 
правових наук України, безпартійнa, проживає в місті Харкові, су-
димість відсутня, самовисування.

Захаров Валентин Євгенович, народився 26 квiтня 1959 року в 
місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти ро-
ків проживає на території України, освіта вища, страховий агент, 
ПрАТ «ПРОМСТРАХ», безпартійний, проживає в місті Харкові, су-
димість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «БЛОК 
ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ».

Ільєнко Віктор Анатолійович, народився 4 лютого 1995 року в 
місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, 
член Політичної партії «УКРАЇНА ПОНАД УСЕ», проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія 
«УКРАЇНА ПОНАД УСЕ».

Кирпичев Каміль Хусяінович, народився 1 серпня 1972 року в 
місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
адвокат, самозайнята особа, безпартійний, проживає в місті Хар-
кові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія 
«ВЛАСНА СИЛА».

Князева Анна Володимирівна, народилася 22 грудня 1993 року 
в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, 

безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — Республіканська Партія України.

Коваленко Ольга Валеріївна, народилася 15 листопада 1968 ро-
ку в місті Чорнобиль Київської області, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, директор, ТОВ «Антарес-Стар», член Політичної партії «Жін-
ки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання, проживає в 
місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична 
партія «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання.

Кононенко Олена Миколаївна, народилася 8 червня 1981 року 
в селі Рогозів Бориспільського району Київської області, грома-
дянка України, протягом останніх п’яти років проживає на терито-
рії України, освіта вища, науковий співробітник відділу земельних 
відносин та природокористування, Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КРАЇ-
НА», проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість від-
сутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КРАЇНА».

Кошулько Сергій Саввич, народився 26 червня 1959 року в міс-
ті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПО-
ЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО», про-
живає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПО-
ЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО».

Куруч Ярослав Володимирович, народився 24 березня 1990 ро-
ку в смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на терито-
рії України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член ПО-
ЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕМОКРАТИЧ-
НА АЛЬТЕРНАТИВА», проживає в селі Приморське Білгород-Дні-
стровського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ДЕМОКРАТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА».

Лазуренко Тетяна Вікторівна, народилася 29 квiтня 1971 року 
в селі Орілька Лозівського району Харківської області, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, прожи-
ває в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, само-
висування.

Леоненко Ігор Володимирович, народився 14 червня 1983 ро-
ку в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території Украї-
ни, освіта вища, директор, ТОВ «Центр стратегічних політико-пра-
вових досліджень», член Політичної партії «ЗАХИСТ», проживає 
в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична 
партія «ЗАХИСТ».

Матковська Діана Володимирівна, народилася 5 лютого 
1988 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, юрисконсульт, приватне підприємство «БОНА ФАЙД КОНСАЛ-
ТІНГ», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СПРАВА», проживає в місті Дні-
прі, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СПРАВА».

Музиченко Микола Володимирович, народився 26 листопада 
1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, самовисування.

Найда Ігор Володимирович, народився 17 вересня 1960 року в 
селі Озеряни Борщівського району Тернопільської області, гро-
мадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, помічник генерального директора, 
ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київ-
ської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧ-
НА ПАРТІЯ «УКРАЇНЦІ РАЗОМ».

Науменко Світлана Михайлівна, народилася 10 лютого 1973 ро-
ку в селі Яблучне Великописарівського району Сумської області, 
громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на 
території України, освіта вища, помічник народного депутата Укра-
їни, член Політичної Партії «Україна — Вперед!», проживає в місті 
Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична Пар-
тія «Україна — Вперед!».

Огурцов Дмитро Олександрович, народився 1 лютого 1992 ро-
ку в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, менеджер з ло-
гістики, ТОВ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ЖИТТЯ» , проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЖИТТЯ» .

Оксень Кирило Ігорович, народився 4 травня 1989 року в міс-
ті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ 
«Винім», безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, самовисування.

Палієва Олена Володимирівна, народилася 7 травня 1986 року 
в селі Тихонівка Первомайського району Автономної Республіки 

Крим, громадянка України, протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Юрблаго», 
безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — Політична партія «За Україну!».

Патлачук Василь Никифорович, народився 2 серпня 1961 ро-
ку в місті Шадринськ Курганської області, Російська Федерація, 
громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, доцент кафедри теорії, історії права і 
держави та конституційного права, Університет державної фіскаль-
ної служби України, член Політичної партії «ДІТИ ВІЙНИ» НАРОДНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ», проживає в місті Слов’янськ Донецької області, 
судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «ДІТИ ВІ-
ЙНИ» НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ».

Пристай Олексій Романович, народився 15 липня 1988 року в 
місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «ПРИСТАЙ 
МІТТАЛ СТІЛ», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, самовисування.

Пташник Вікторія Юріївна, народилася 1 сiчня 1983 року в місті 
Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Юридична фірма 
«Дроіт», адвокат, самозайнята особа, безпартійнa, проживає в міс-
ті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія 
«Європейська Солідарність».

Світлична Юлія Олександрівна, народилася 6 червня 1984 року 
в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, 
громадська організація «Єдність та розвиток», безпартійнa, прожи-
ває в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Світлична Яна Олексіївна, народилася 10 грудня 1986 року в міс-
ті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, фізична особа — підпри-
ємець, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
самовисування.

Сергієнко Лариса Василівна, народилася 10 липня 1970 року в 
місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, заступник директора, ТОВ «АБВ-КОМБІ», фізична особа — 
підприємець, член Політичної партії «Партія сильної влади», прожи-
ває в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсут-
ня, суб’єкт висування — Політична партія «Партія сильної влади».

Скоморощенко Олена Миколаївна, народилася 7 березня 1961 ро-
ку в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, фізична особа — під-
приємець, член Соціал-демократичної партії України, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Соціал-демо-
кратична партія України.

Соколов Михайло Юрійович, народився 23 травня 1976 року в 
місті Санкт-Петербург, Російська Федерація, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, виконавчий партнер, ТОВ «Кесарев Консалтинг», безпар-
тійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Федоренко Ігор Петрович, народився 27 травня 1974 року в місті 
Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІ-
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВЕ ЖИТТЯ», проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВЕ ЖИТТЯ».

Хархаліс Галина Василівна, народилася 9 березня 1981 року в се-
лі Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області, грома-
дянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, тимчасово не працює, член Всеукраїнської ко-
зацької партії, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — Всеукраїнська козацька партія.

Швайка Ігор Олександрович, народився 25 лютого 1976 року в се-
лі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Фе-
дерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Медіа-Центр 
«Голос Свободи», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода», проживає в місті Люботин Харківської області, суди-
мість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода».

Шейбут Денис Вікторович, народився 4 квiтня 1978 року в місті 
Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, старший викладач, ПрАТ 
ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», член По-
літичної Партії «Народна Сила», проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — Політична Партія «Народна Сила».

Ширяєв Геннадій Олександрович, народився 1 червня 1961 року 
в місті Казань, Татарстан, Російська Федерація, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта професійно-технічна, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ», проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРА-
ВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ».
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оголошення

ПОВІСТКА 
про виклик до суду

Запорізький апеляційний суд викликає Лисих Олександра Сергійовича, 05.06.1979 
р.н., на 03 березня 2020 року о 12 год. 15 хв. як обвинуваченого у кримінальному про-
вадженні за ч. 2 ст. 185 КК України. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162.

Суддя С. В. Дадашева

Якубовському Е. М.
вул. Артема, 80, м. Донецьк, 83004

Повідомляю, що кримінальне провадження за касаційною скаргою захисника Пивовара 
Василя Павловича, який діє в інтересах засудженого Якубовського Едуарда Миколайовича, 
на вирок Апеляційного суду Донецької області від 26 квітня 2018 року відносно Якубовсько-
го Едуарда Миколайовича призначено до розгляду у Другій палаті Касаційного кримінально-
го суду Верховного Суду о 14 год. 00 хв. 10 березня 2020 року.

Cуддя М. В. Мазур

Втрачений судновий білет 

на човен «Южанка», номер УЧЕ256К, 

виданий на ім’я Удовик А. І., 

вважати недійсним.

Інформація 
про проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо будівництва житла  

для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать  
до земель оборони

1. Замовник:
1.1. Найменування: Адміністрація Державної прикордонної служби України;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034039;
1.3. Місцезнаходження: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. Найменування предмета конкурсу: юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які запропо-

нували найкращі пропозиції щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зе-
мельній ділянці загальною площею 36,7819 га (площею під забудову — 3,0 га), (кадастровий номер 
8000000000:90:174:0020), що належить до земель оборони;

2.2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Світла, 6, м. Київ.
3. Подання та розкриття конкурсної пропозиції: 
3.1. Подання: термін до 10.00 26.03.2020, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, кімната № 3, управління будівни-

цтва Департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служ-
би України; 

3.2. Розкриття: час і дата — о 14.00 26.03.2020 року, м. Київ, вул. Володимирська, 26, кімната № 404.
4. Строк дії конкурсної пропозиції: 90 календарних днів.
5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: 
ВЕНГЕР Андрій Ігорович, тел. (044) 566-02-08; 
МИЦКЕВИЧ Олександр Юрійович (секретар комісії), тел. (044) 566-86-72.
6. Детальна інформація  та конкурсна документація стосовно проведення конкурсу з відбору пропо-

зицій щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на зазначеній земельній ділян-
ці розміщена на офіційному сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua, розділ «Пу-
блічні закупівлі».

Компанія «ВЕСТЕРН ЮНІОН ФАЙ-
НЕНШЛ СЕРВІСЕС ГМБХ» (Австрія), в особі 
Представництва «ВЕСТЕРН ЮНІОН ФАЙ-
НЕНШЛ СЕРВІСЕС ГМБХ» в Україні (нада-
лі — «Представництво»), повідомляє про 
прийняття Компанією «ВЕСТЕРН ЮНІОН 
ФАЙНЕНШЛ СЕРВІСЕС ГМБХ» (Австрія) 
корпоративного рішення від 10 січня 2020 
року щодо ліквідації Представництва в 
Україні (ідентифікаційний код 26251969, 
розташоване за адресою: Україна, 01054, 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б). Лікві-
датором Представництва призначено Сар-
гунс Наталію Миколаївну. Адреса місце-
знаходження ліквідатора: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Університетська, 13-А, кон-
тактний телефон (044) 249-79-05. Вимо-
ги кредиторів приймаються ліквідатором 
протягом двох календарних місяців з дня 
публікації цього оголошення в порядку, 
встановленому законодавством України.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ПРОФІН БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL20N616958
Короткий опис активів (майна) в лоті: Пул активів
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-02-18-000003-b

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

11.03.2020

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
94-profin-bank/46512-asset-sell-id-263948

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL16N817048
Короткий опис активів в лотах: Права вимоги та майнові права за кредитними договорами, 

укладеними з ЮО та ФО, майнові права за цінними паперами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону):

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 25.02.2020 року
Час проведення відкритих торгів (аукціону): Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/ 

46537-asset-sell-id-264802

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Національній академії аграр-
них наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 335123,8 тис. грн. Касо-
ві видатки за загальним фондом становили 333842,2 тис. грн. За спеціальним фондом затверджено план 
власних надходжень на 2019 рік з урахуванням внесених змін  у сумі 858344,7 тис. грн. (в тому числі фінан-
сування — залишок на початок року — 78137,5 тис. грн.), фактичні надходження — 782289,0 тис. грн. З них 
за джерелами надходжень: за послуги, що надаються установами згідно з їх основною діяльністю 235904,5 
тис. грн.; від додаткової (господарської) діяльності — 479120,6 тис. грн.; від оренди майна бюджетних уста-
нов — 53572,9 тис. грн.; від реалізації в установленому порядку майна — 1173,2 тис. грн.; від отриманих 
благодійних внесків, грантів та дарунків — 9455,5 тис. грн.; інші надходження — 3062,4 тис. грн. Касові ви-
датки становили  815261,1 тис. грн. (з урахуванням використання залишку на початок року).

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність Президії Національної 
академії аграрних наук України» затверджено обсяги асигнувань на 2019 рік за загальним фондом у сумі 
34973,2 тис. грн., касові видатки становили 34134,7 тис. грн. Кошти загального фонду використовувалися 
за наступними напрямами: наукова і організаційна діяльність Президії НААН — 25082,1 тис. грн.; виплати 
дійсним членам (академікам) НААН та член-кореспондентам НААН — 9052,6 тис. грн. За спеціальним фон-
дом затверджено план власних надходжень на 2019 рік з урахуванням внесених змін 660,0 тис. грн., фак-
тичні надходження — 264,6 тис. грн., касові видатки — 137,6 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження,  прикладні наукові і науково-
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфе-
рі агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечен-
ня наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання», 
затверджено обсяги асигнувань на 2019 рік за загальним фондом у сумі 278408,3 тис. грн., касові видатки 
становили 278408,2 тис. грн. Кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: фун-
даментальні наукові дослідження — 170306,8 тис. грн., прикладні наукові та науково-технічні розробки —  
80742,7 тис. грн., підготовка наукових кадрів — 24278,3 тис. грн., розвиток наукової інфраструктури НААН 
(підготовка до друку та випуск наукових видань) — 2820,5 тис. грн., збереження та розвиток об’єктів, що 
становлять національне надбання — 259,9 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів у 2019 році становила 510 осіб з 33 спеціальностей, докторантів — 
29 осіб із 10 спеціальностей. У 2019 році прийом аспірантів становив 91 особу, прийом докторантів 12 осіб, 
завершили навчання 96 осіб, з них 13 — з відривом від виробництва, випуск докторантів становив 14 осіб. 
Крім того, забезпечується постійна співпраця наукових установ Академії з вищими навчальними закладами 
з питань підготовки фахівців шляхом створення спільних кафедр або їхніх філій.

 За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які отримували заробітну плату за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету, становила 4250 осіб. Середньомісячна заробітна плата од-
ного працівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду — 4100 грн.

 За спеціальним фондом план власних надходжень за КПКВК 6591060 на 2019 рік затверджено з ураху-
ванням внесених змін — 849897,9 тис. грн., фактичні надходження — 774830,8 тис. грн., касові видатки — 
807989,8 тис. грн. (з урахуванням залишку на початок року).

За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних гос-
подарств» за загальним фондом затверджено обсяги асигнувань на 2019 рік у сумі 1527,5 тис. грн. Касо-
ві видатки становили 1084,5 тис. грн. за напрямом «Селекція сільськогосподарських культур у ланках пер-
винного рослинництва».

 За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в біосферно-
му заповіднику «Асканія-Нова» на 2019 рік затверджено видатки за загальним  фондом у сумі 20214,8 тис. 
грн., касові видатки — 20214,8 тис. грн. За спеціальним фондом затверджений план власних надходжень 
на 2019 рік з урахуванням внесених змін становив 7786,8 тис. грн., фактичні надходження — 7193,6 тис. 
грн., касові видатки — 7133,7 тис. грн.

 Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національної академії аграрних наук Укра-
їни за 2019 рік відбудеться 11 березня 2020 року у приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича-Павлен-
ка, 9 (Суворова), початок о 10 год.). 

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
- Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково-касового обслуговування банків-

ських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в 
газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями;

- Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних 
платіжних карток клієнтам АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті 
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, опублікованих в газеті 
«Урядовий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями;

- Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю 
відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (далі — Правила), які 
розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними зміна-
ми та доповненнями, наступних змін, а саме:

змінити терміни «StarSMS» та «StarSMS+» на терміни «Star Inform» та «Star Inform+» відповідно.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 

саме: 22.02.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є 24.02.2020 р.
Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту          О. В. Полянчук

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації 

«Актуальні проблеми української лінгвістики: 

теорія і практика», серія KB №5755, засновником 

якого є Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, виданий Державним 

комітетом інформаційної політики, телебачення 

та радіомовлення України від 15.01.2002, 

вважати недійсним у зв’язку із втратою.

Приватний нотаріус Одеського міського нотарі-
ального округу Л. Г. Прокоф’єва доводить до відо-
ма зацікавлених осіб про відкриття спадщини після 
смерті Муріна Володимира Олександровича, що на-
родився 01 жовтня 1954 року в місті Одесі, який по-
мер 25 серпня 2019 року. Повідомляю спадкоємців, 
що дружина померлого просить видати свідоцтво 
про право власності на частку в спільному майні по-
дружжя на транспортний засіб. Контактні дані нота-
ріуса: місто Одеса, вулиця Рішельєвська, 11, кварти-
ра 13, телефон 0482-33-08-16.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Балта Юлій Іванович, 04.05.1987 р.н., 

останнє місце реєстрації та проживання: Луганська область, 
м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, буд. 7а, кв. 65, на підставі 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
26 лютого 2020 року о 10 годині до УСБУ у Вінницькій об-
ласті: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Надто-
ки С.В., р.т. (0432)599234 для участі у слідчих та процесуаль-
них діях, а саме: допиту як підозрюваного, повідомлення про 
завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування та вручення копії об-
винувального акта, реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22018020000000028 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Інформація для абонентів 
 ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)!
Повідомляємо, що з 01 березня 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).

Також ПрАТ «Фарлеп-Інвест» внесено зміни до 
Умов та порядку надання телекомунікаційних по-
слуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які набирають чинності 
з 01.03.2020 року та розміщені на сайті vega.ua.

Повістка про виклик обвинуваченої в судове  засідання апеляційної інстанції 
В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебувають матеріали кримінального провадження за апеляційною скар-

гою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду 
за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької об-
ласті Ходус Д.В. на ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 2019 року щодо Бі-
рюченко (Щербакової) Світлани Сергіївни у кримінальному провадженні № 22017050000000195.

Слухання справи призначено на 10 годин 00 хвилин 02 березня 2020 року.
Обвинувачена Бірюченко (Щербакова) Світлана Сергіївна зареєстрована за адресою: вул. Артема, 210, кв. 8, м. Донецьк, 

Донецька область.
В зв’язку з цим Дніпровський апеляційний суд викликає обвинувачену Бірюченко (Щербакову) С. С. в судове засідання апе-

ляційної інстанції на 10 годин 00 хвилин 02 березня 2020 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Харків-
ська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним повідомленням про дату, час та місце розгляду 
справи.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя: Кондаков Г. В., судді: Кононенко О. М., Мудрець-
кий Р. В.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає в 
якості обвинуваченого Кравчука Михайла Івановича, 06.05.1967 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за матеріалами кри-
мінального провадження № 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, на 
підставі обвинувального акта відносно Кравчука М. І. за ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 4 березня 2020 ро-
ку о 12 год. 45 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

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

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 417/4457/17 за обвинуваченням Незаму-
тінова Михайла Павловича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Незамутінова Михайла Павловича в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 02 березня 
2020 року о 13 годині 30 хвилин у залі судових за-
сідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/5467/18 за обвинувачен-

ням Євдохіна Володимира Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Євдохіна Володимира Володими-

ровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2020 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Служба у справах дітей районної державної адміністрації повідомляє, що 27 лютого 2020 року о 10:00 год. 
відбудеться засідання комісії з питань захисту прав дитини Чаплинської районної державної адміністрації 
Херсонської області, на розгляд якої буде винесено питання щодо надання висновку про доцільність позбав-
лення батьківських прав громадянки Махмудової Ельміри Равшановни відносно п’ятьох малолітніх дітей, у 
зв’язку з чим на засідання комісії запрошується громадянка Махмудова Ельміра Равшановна.

У разі неявки на засідання комісії питання буде розглянуте за її відсутності.
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +2 +7 Черкаська +2 -3 +2 +7

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

Укргiдрометцентр

Зловісна знахідка під фундаментом собору
Вікторія ВЛАСЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

ДАВНІ ТАЄМНИЦІ. Команда 
бельгійських археологів, які пра-
цюють у соборі Сент-Баво в міс-
ті Гент на будівництві нового цен-
тру для відвідувачів цієї пам’ятки 
архітектури, минулими вихідни-
ми оприлюднили рідкісне від-
криття. Науковці розкопали сті-
ну з людських кісток, переважно 
стегнових та гомілкових дорос-
лих людей. Міжстінний простір 

було заповнено черепами, ба-
гато з яких мають ознаки ушко-
джень. 

За словами прессекретаря 
Археологічної спілки міста Брюг-
ге Рубена Віллерта, ця знахідка 
унікальна для Бельгії. Вище від 
рівня стіни було виявлено добре 
збережені людські скелети. 

«Схоже, це місце використо-
вували як цвинтар вже після зве-
дення стіни», — каже Рубен Віл-
лерт. Керівниця проєкту з будів-
ництва центру для відвідувачів 

собору Сент-Баво  Жанік де Грі-
зе підтвердила, що їй не доводи-
лося стикатися з такими знахід-
ками. «Але археологічна знахід-
ка Гента не стане туристською 
принадою, кістки буде вилуче-
но і перепоховано», — наголоси-
ла вона. 

Науковці датують цю похмуру 
стіну другою половиною ХV сто-
ліття. Вони припускають, що сті-
ну зводили тоді, коли поряд під 
будівництво собору очищали 
частину старовинного цвинтаря. 

«Скелети померлих не могли 
просто викинути, — пояснила 
Жанік де Грізе. — Адже побож-
ні люди вірили у воскресіння не 
лише душі, а й тіла. У ХV—ХVІ 
сторіччях будинки часто спору-
джували біля стін міських кла-
довищ, щоб дати своєрідний 
прихисток кісткам покійних».  

Проте вона зауважила, що 
таємницю дивної стіни ще по-
вністю не розгадано і вченим 
доведеться над нею попрацю-
вати.

На Миколаївщині фіксують хижаків 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Майже пів року тому 
на території Національного при-
родного парку «Білобережжя 
Святослава» встановили фо-
топастки, що дає змогу знімати 
хижих тварин у нічний час ре-
жимами фото- та відеофіксації. 
За допомогою приладів, вста-
новлених у місцях основних 
переходів тварин, співробітни-
ки парку здійснюють додатко-

вий контроль їхнього видово-
го складу та чисельності. На 
підставі даних обліку зробле-
но висновки про постійне пере-
вищення фактичної чисельнос-
ті граничних нормативів у 10—
15 разів лисиць та єнотоподіб-
них собак. Саме ці тварини, по-
ширені в НПП «Білобережжя 
Святослава», становлять най-
більшу небезпеку перенесення 
та зараження сказом. Різнови-
дова група хижих ссавців, за-
ймаючи свою ланку біоценозу, 

істотно впливає на епізоотич-
ну ситуацію у тваринництві при-
ватного сектору Покровської 
сільської ради і біотопах Кін-
бурнського півострова загалом. 

Як зазначає дирекція парку, 
фауна Кінбурнської коси — 5 ти-
сяч видів тварин. Хижі м’ясоїдні 
представлені такими видами: 
вовк, лисиця, єнотоподібний со-
бака. Чисельність лисиць ко-
ливається за роками. На її стан 
впливають: кількість гризунів, 
метеорологічні умови, наявність 

у популяції інфекційних захво-
рювань. 

Єнотоподібний собака — хи-
жий ссавець сімейства соба-
чих, який віддає перевагу лісис-
тій місцевості. Зазвичай селить-
ся на берегах річок або неглибо-
ких ставків, порослих очеретом. 
Єнотоподібні собаки часто хво-
ріють на сказ. За одним з огля-
дів щодо сказу, серед єнотопо-
дібних собак найвища з усіх ди-
ких тварин частка хворих (май-
же 40%).

Підкинута дівчинка відтепер Оксана Бандера
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЩО В  ІМЕНІ? У Тернополі 
кілька днів тому на світ з’явилася 
дівчинка. Її ім’ям, по батькові та 
прізвищем перейнялися не бать-
ки, а виконавчий комітет міської 
ради. Одне з питань, яке розгля-
нув цей орган, стосувалося ре-

єстрації новонародженої. А все 
тому, що немовля залишили у 
«вікні життя», облаштованому 
в пологовому відділенні другої 
міської лікарні. Підкинута дівчин-
ка важила 3 кілограми 400 гра-
мів і мала 52 сантиметри. 

Новонароджену зареєструва-
ли. І стала вона Оксаною, адже 
народилася напередодні іменин, 

які святкували Ксенії та Окса-
ни. По батькові записали Богда-
нівна, напевно, тому, що Бог дав 
їй змогу рости, жити, адже її за-
лишили у «вікні життя», а не на 
смітнику. А ось прізвище зна-
йшли гучне — Бандера.

Не вперше таке прізвище в 
Тернополі дають підкинутій ди-
тині. Торік навесні зареєструва-

ли новонароджену так само. Ка-
жуть, маля швидко вдочерили, 
мабуть, відоме прізвище в цьому 
відіграло позитивну роль.    

За десять років, відколи в по-
логовому відділенні другої місь-
кої лікарні облаштували «вікно 
життя» для немовлят, матері-зо-
зулі залишили троє діток, двоє з 
яких уже знайшли родини.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Британська газета 
Daily Mail опублікувала власний 
рейтинг незвичних та найроман-
тичніших місць світу. Очолив йо-
го Тунель кохання на Рівненщині.

Природний феномен, утворе-
ний гіллям дерев на відрізку за-
лізниці, нагадує тунель. Такого 
вигляду йому надав поїзд, який і 
нині курсує тут тричі на тиждень. 
Локація швидко привабила ту-

ристів з усього світу й обросла 
інфраструктурою. Дуже популяр-
ні тут фотосесії з коханими.

Крім Тунелю кохання, до рей-
тингу потрапили статуя Алі й Ні-
но (Батумі, Грузія), хвилеріз у 
Пярну (Естонія), мурал «Я люб-
лю тебе, Париж!»  (Франція), 
лондонська статуя «Місце зустрі-
чі» (Велика Британія), а ще ро-
мантичні місця в Мексиці, Японії, 
США, Росії.

Символічно, що на Рівненщині 
2020-й оголосили роком промоції 

культурної спадщини. Адже об-
ласть позиціонує себе як турист-
ський регіон. До речі, поблизу Ту-
нелю кохання зазвичай відбува-
ється чимало цікавих заходів. 

Правильно спланувавши від-
пустку чи вихідні, можете потра-
пити на відзначення 500-річчя 
Нобельського Євангелія — най-
давнішої рукописної книги Поліс-
ся. Вона старіша навіть за Пере-
сопницьке Євангеліє, написане в 
нашому краї, на якому присяга-
ють українські президенти. Мо-

жете поїхати в Дубно чи Острог, 
яким у 2020-му виповнюється по 
920 років. 

Нині відзначать 560-річчя з дня 
народження князя Василя-Кос-
тянтина Острозького, який стояв 
біля джерел створення першої у 
Східній Європі академії. Націо-
нальний університет «Острозь-
ка академія», відроджений у не-
залежній Україні, успішно продо-
вжує її традиції та з висоти сво-
го 25-річчя впевнено дивиться в 
майбутнє.

Львів у пошуках 
найкращого двірника

Лесь ЯВОРІВ 
для «Урядового кур’єра»

ДОБРА СПРАВА. Львівська міська рада знову вирішила від-
значити День працівників житлово-комунального господар-
ства та побутового обслуговування конкурсом. Точніше, обра-
ти найкращого двірника. Таке професійне змагання організо-
вують утретє.

До цієї справи можуть активно долучитися жителі міста. Їм 
упродовж 12 днів лише треба заповнити відповідну Google-форму 
із прізвищем та іменем двірника. Голосування за подані на кон-
курс кандидатури триватиме дев’ять днів. Підсумки підіб’ють 
13 березня, напередодні Дня працівників житлово-комунально-
го господарства та побутового обслуговування. Тож місто дізна-
ється ім’я найкращого свого двірника. Переможець у подарунок 
отримає сертифікат на мандрівку на Святу землю.

Принагідно нагадати, що перший володар звання «Найкращий 
двірник Львова» Мирослав Новоставський як нагороду отримав 
п’ятиденний тур містами і столицями деяких європейських кра-
їн. Тоді, 2018 року, понад 110 претендентів боролися у цьому кон-
курсі. Краків, Прагу, Відень і Будапешт відвідав і Володимир Ка-
тинський. Він здобув пальму першості в торішньому професійно-
му змаганні. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ba

za
.z

ru
ch

no
.c

om
.u

a

Напередодні Дня працівників житлово-комунального 
господарства львів’яни визначать тих, хто більше любить 
чисте місто

Тунель кохання перший у рейтингу
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