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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
	 «Я	не	раджу	

супротивникові	думати,	
що	наше	бажання	миру	

послаблює	здатність	
дати	відсіч.	Це	не	так,		

	 і	українські	військові	
уповноважені	завжди	

давати	адекватну	
відповідь	на	дії	

агресора».

Україні	дуже	важлива	
всебічна	підтримка	МВФ

ПЕРСПЕКТИВА СПІВПРАЦІ. Кабінет Міністрів України налашто-
ваний на впровадження реформ, які слугуватимуть важливою пере-
думовою для економічної стабільності та розвитку. Тому новоприз-
начений уряд продовжуватиме співпрацю з Міжнародним валют-
ним фондом. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив 
під час телефонної розмови з головою місії МВФ в Україні Роном 
ван Роденом. «Першочерговим пріоритетом залишається започат-
кування програми розширеного фінансування Міжнародного валют-
ного фонду особливо для підтримки структурних реформ, макроеко-
номічної та фінансової стабільності в країні. Нова програма розши-
реного фінансування МВФ — вкрай важлива на даному етапі розви-
тку країни», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комуніка-
цій Секретаріату Кабінету Міністрів. Очільник уряду підкреслив важ-
ливість всебічної підтримки, яку надає МВФ Україні. 

Під час розмови сторони обговорили подальші пріоритетні кро-
ки в межах двостороннього партнерства. Участь у розмові взяли мі-
ністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.

99,7%
становив, за даними Держстату, індекс 

споживчих цін (індекс інфляції)  
у лютому 2020 року щодо січня 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Профілактичні	дії	
триватимуть	три	тижні:	з	12	березня	до	3	квітня

В Україні не карантин,  
а обмежувальні заходи?

Президент про непохитність наших воїнів у захисті  
своєї країни 
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АГРАРНА ЕКОНОМІКА

Після анексії Криму Україна 
втратила контроль за освоєнням 
покладів вуглеводнів в акваторії, 
флот і бурові. Чи можливе 
поновлення видобутку на шельфі?

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Оприлюднений проєкт наказу 
Мінекономрозвитку встановлює 
вимоги до маркування свіжого та 
замороженного м’яса з обов’язковим 
зазначенням місця походження
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Кілька кроків до фінішу
РЕФОРМА. Журналістам	розповіли,	коли	і	як	завершиться	децентралізація

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Національний пресклуб «Де-
централізація: що далі?», 

який організувала Асоціація 
міст України, зібрав журна-
лістів з різних регіонів. Адже  
реформа місцевого самовряду-

вання, адміністративно-тери-
торіального устрою та децен-
тралізація стосуються подаль-
шого життя кожного з нас. 

Чи ж усі вікна можливос тей 
для добровільного об’єднан-
ня громад, яке триває вже  
понад п’ять років, зачини-
лися?

— Із внесенням до парла-
менту урядового законопроєк-
ту №2804 «Про засади адмі-
ністративно-територіального 
устрою» фактично так, — роз-
ставив акценти заступник міні-
стра розвитку громад та тери-
торій В’ячеслав Негода. — Бо 
якщо сьогодні громада захоче 

об’єднатися добровільно, ЦВК 
все одно не призначить виборів 
раніше, ніж у жовтні, коли кра-
їна цілком логічно має вийти на 
місцеві вибори в єдиному адмі-
ністративно-територіальному 
форматі. Тому завдання таких 
громад — побачити себе в пер-
спективних планах, які форму-

ють обласні державні адміні-
страції, а затверджує уряд. 

До речі, жоден із критеріїв 
формування ОТГ не змінився від 
початку активної фази рефор-
ми. Основні — цілісність тери-
торії та кількість школя-
рів (не менш як 250) та до-
шкільнят (не менш як 100). 4

Ще не відомо, які наслідки для учнів і навчального процесу матимуть вимушені й подовжені весняні «канікули»  
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сидоренка 
Олександра Івановича, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 19 березня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/662/2017 за обвинуваченням Благодат-
ної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань №42016000000002454 від 
20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться о 13:00 год. 00 
хв. 20.03.2020 року у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31- А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Голуб

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження № 1-кп/761/783/2019 за обвинуваченням Тихонова А. В. у 
вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ст. 112. ч. З ст. 15 пп. 
5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263. ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 19.03 о 09:00 
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. 513.

У розі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Джаміло-
ва Айдера Шевкетовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111 ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 18 березня 2020 року об 11:00 годині в приміщенні Оболонсько-
го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 
кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 
КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представни-
ків — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта 
— статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1 -кп/761 /406/2019 за обвинуваченням Куртлуша-
єва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно Єдиного державно-
го реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 18.03.2020 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Циктіч

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/278/2019 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. З ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 2201600000000047 від 02.03.2016.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд 
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 19.03.2020 об 
11 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Повідомлення про реорганізацію 

Усім зацікавленим особам та кредиторам

СТОВ «МИР» (ЄДРПОУ 03729931) (далі — Товариство) 

повідомляє про прийняття 24.02.2020 року рішення 

про реорганізацію Товариства, а саме: 

припинення шляхом приєднання до ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» 

(ідентифікаційний код 32513287).

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова 
Миколу Миколайовича як обвинуваченого на 12 год. 30 хв. 19 
березня 2020 року у справі за обвинуваченням Іллічова Мико-
ли Миколайовича, 09.09.1980 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайова М. М., у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 31.03.2020 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні 
Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 
каб. №501. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Втрачені документи на катер 
Regal-1900W-2006 року побудови назва 

«КАРАСЬ»
- свідоцтва про право власності;
- свідоцтво про право плавання 

на ім’я Авдєєв Валерій Олексійович, 
вважати недійсними.

Втрачено свідоцтво про реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
серії КВ, номер 18736-7536Р, вид видан-
ня — газета, назва видання «Правосуддя. 
UA» (українська), зареєстроване Держав-
ною реєстраційною службою України, м. 
Київ, 15. 12. 2011 р., видане на ім’я засно-
вниці Тарасової Катерини Ігорівни.

Втрачений судновий білет 
ДБ №002267 бортовий реєстраційний 

номер ЯХР-0720 дата державної 
реєстрації 15 березня 2018 року тип 
та призначення судна «Мотобаркас» 

риболовне, виданий на Шевченко 
Олександр Валерійович, 

вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці Михайлової Те-
тяни Миколаївни, 1956 р.н., померлої 15 ве-
ресня 2019 р. Можливим спадкоємцям звер-
татися протягом місяця від публікації за адре-
сою: 62203, Харківська обл., смт Золочів, 
вул. Перемоги, буд. 4. Тел. +380508805050, 
+380688705050. 

Нотаріус Н. Г. Кійко

Сертифікат інженера-проектувальника 

серії АР №001138, виданий 09.07.2012 р. 

на ім’я Кудашкіна Максима Сергійовича, 

в зв’язку з  втратою вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL3N217245-GL3N217251
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 8 кредитними договорами, укладеними  

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: .

01.04.2020 р

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/46718-
asset-sell-id-271959

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: GL24N017241- GL24N017244
Короткий опис активів (майна) в лотах Легкові автомобілі Skoda Superb (3 шт.) та BMW 740 LI (1 шт.)  

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

01.04.2020 р.

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/46716-asset-sell-id-271951

Державне підприємство  

«ТВК» 
(вул. Базова, 21, смт Авангард, 

Овідіопольский район, Одеська 

область, 67806) повідомляє про 

заміну печатки з 25.02.2020 року, 

код ЄДРПОУ 24971375.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Євдокимову Василю Вікторовичу, 08.02.1973 року народження, уродженцю м. Дебаль-
цеве Донецької області, проживаючому за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 82/39, на підставі 
ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитись у період з 17.03.2020 р. по 19.03.2020 р. (з 09:00 
по 18:00 год.) в кабінет № 311 слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській об-
ласті до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юсти-
ції Вигонного А.М. за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. (0352) 279-216, для участі у 
проведенні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному проваджен-
ні № 22019210000000011 від 31.10.2019 р., за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (майнові права, дебіторська заборгованість) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота:                                GL18N017210, GL42N017211
Короткий опис активів (майна) в лотах: 1. Майнові права за кредитними договорами юридичної особи:№№ 22.1/38-К-07 від 28.02.2007, 

22.1/608-КЛТМ-07 від 27.12.2007, 22.1/131-К-06 від 29.06.2006, 22.1/160-К-06 від 14.08.2006, 
22.1/181-К-06 від 19.09.2006, 22.1/197-К-06 від 06.10.2006, 22.1/239-К-06 від 22.11.2006, 
22.1/268-К-06 від 22.12.2006, 22.1/07-К-07 від 16.01.2007.
2. Дебіторська заборгованість за договором №79.1/18-Д-08 від 29.02.2008.

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

31.03.2020 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/46715-asset-sell-id-271949

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ

02.03.2020  №495
м. Київ                              

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України

11.03.2020 № 253/34536 

Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб
Відповідно до пункту 10 частини першої, частини 

п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-право-
вих актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
що додаються.

2. Відділу методології, стратегічного планування 
та євроінтеграції разом з юридичним департаментом 
забезпечити подання цього рішення до Міністерства 
юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного 
за днем його офіційного опублікування. 

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та між-
народними організаціями забезпечити розміщення 
цього рішення на офіційній сторінці Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після 
його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залиши-
ти за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ

Протокол 
засідання виконавчої дирекції 

від «02» 03. 2020 року  
№ 031/20

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчої дирекції Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб 

02 березня 2020 року № 495
ЗМІНИ 

до деяких нормативно-правових актів  
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У Положенні щодо організації продажу акти-
вів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженому 
рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб 24 березня 2016 року № 388, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 
квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення 
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872):

1) розділ І доповнити новими пунктами 6 — 8 та-
кого змісту:

«6. До початку перебігу та закінчення строків, за-
значених у цьому Положенні, застосовуються поло-
ження глави 18 Цивільного кодексу України.

7. Продаж активу(ів) (майна) із застосуванням 
акредитивної форми розрахунків здійснюється на 
умовах, визначених рішенням виконавчої дирекції 
Фонду про умови продажу активу(ів) (майна), з ура-
хуванням вимог нормативно-правових актів Націо-
нального банку України з питань здійснення банка-
ми операцій за акредитивами.

8. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора 
банку здійснюються Фондом безпосередньо, веб-
сайтом банку є офіційний веб-сайт Фонду.»;

2) у пункті 2 розділу VII: 
1) в абзаці першому слова «покупець має внести 

організатору відкритих торгів (аукціону) грошові 
кошти»» замінити словами «покупець зобов’язаний 
внести на рахунок організатора відкритих торгів 

(аукціону) гарантійний внесок у вигляді грошових 
коштів»;

2) після абзацу першого доповнити новим абзацом 
другим такого змісту:

«Виконавча дирекція Фонду має право скасува-
ти результати відкритих торгів (аукціонів), якщо бу-
де встановлено факт порушення умов їх проведення, 
у тому числі щодо внесення гарантійного внеску.».

У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати 
відповідно абзацами третім — сьомим.

2. Абзаци третій, четвертий підпункту 2 пункту 2 рі-
шення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб «Про реалізацію активів (майна) 
банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкри-
тих торгів (аукціонів) із використанням електронної 
торгової системи для проведення електронного аук-
ціону, який складається з автоматичного покроково-
го зниження початкової (стартової) ціни лота, ета-
пів подання закритих цінових пропозицій та цінової 
пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, виклас-
ти в такій редакції:

«не менше 14 робочих днів — для лота, сфор-
мованого з індивідуально визначеного активу (май-
на) або пулу активів (майна), що виставляються на 
продаж у складі пулу вперше, крім активів (майна) 
банку(ів), до настання граничного строку завершен-
ня процедури ліквідації якого(их) залишилося мен-
ше 120 днів;

не менше 3 робочих днів — для лота, сформо-
ваного з пулу активів (майна), що виставляються 
на продаж у складі пулу повторно, а також для ло-
та, сформованого з індивідуально визначеного ак-
тиву (майна) або пулу активів (майна) банку(ів), до 
настання граничного строку завершення процедури 
ліквідації  якого(их) залишилося менше 120 днів.».
Начальник відділу методології, стратегічного плану-

вання та євроінтеграції  
Тетяна ОВЧАРЕНКО

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 лютого 2020 р. № 180-р 

Київ

Про погодження призначення  
Фіоктістова В. В. виконуючим 

обов’язки директора 
державного підприємства 

«Артемсіль»
Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства щодо призначення 
Фіоктістова Вадима Васильовича виконуючим обов’язки ди-
ректора державного підприємства «Артемсіль».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 3 березня 2020 р. № 181-р 

Київ

Про звільнення Коваля О. П. 
 з посади заступника Міністра 

соціальної політики України  
Звільнити Коваля Олега Петровича з посади заступни-

ка Міністра соціальної політики України відповідно до аб-
зацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Згідно зі Статутом НАМ України та Положенням «Про вибори до Націо-
нальної академії мистецтв України» надаємо список кандидатур, рекомен-
дованих (на підставі публікації в газеті «Урядовий кур’єр» від 21  січня 2020 
року) дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАМ 
України, вченими (науковими) радами наукових установ та вищих мистець-
ких навчальних закладів, документи яких надійшли в установленому поряд-
ку до 20 лютого 2020 року включно.

Відділення образотворчого мистецтва
у дійсні члени (академіки):

реєстр. № 03/02  Маков Павло Миколайович – м. Харків
реєстр. № 19/02  Криволап Анатолій Дмитрович – м. Київ
реєстр. № 35/02  Сільваші Тіберій Йосипович – м. Київ
реєстр. № 52/02  Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна – м. Київ
реєстр. № 53/02  Кузьма Борис Іванович – м. Ужгород
реєстр. № 77/02  Чебаник Василь Якович – м. Київ

у члени-кореспонденти:
реєстр. № 07/02  Куц Володимир Владиславович – м. Київ
реєстр. № 15/02  Погорєлов Віктор Володимирович – м. Харків
реєстр. № 16/02  Липовка Віктор Романович – м. Київ
реєстр. № 20/02  Ольхов Олександр Васильович – м. Київ
реєстр. № 21/02  Зорко Анатолій Єгорович – м. Київ
реєстр. № 26/02  Вакуленко Юрій Євгенович – м. Київ
реєстр. № 24/02  Одрехівський Володимир Васильович – м. Львів
реєстр. № 32/02  Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна – м. Київ
реєстр. № 44/02  Мамедов Катіб Сафар огли – м. Харків
реєстр. № 47/02  Цугорка Олександр Петрович – м. Київ
реєстр. № 69/02  Горбенко Анатолій Олександрович – м. Одеса
реєстр. № 75/02  Гуменюк Феодосій Максимович – м. Київ

Відділення музичного мистецтва
у дійсні члени (академіки):

реєстр. № 22/02  Дичко Людмила Василівна – м. Київ
реєстр. № 41/02  Скрипник Олексій Вікторович –  м. Київ
реєстр. № 59/02  Щербаков Ігор Володимирович – м. Київ
реєстр. № 66/02  Гамкало Іван Дмитрович – м. Київ

у члени-кореспонденти:
реєстр. № 01/02  Остапенко Дмитро Іванович – м. Київ
реєстр. № 11/02  Камінський Віктор Євстахійович – м. Львів
реєстр. № 18/02  Злотник Олександр Йосипович – м. Київ
реєстр. № 25/02  Шейко Володимир Олександрович – м. Київ
реєстр. № 29/02  Сташевський Андрій Якович – м. Харків   
реєстр. № 37/02  Тимошенко Максим Олегович – м. Київ
реєстр. № 55/02  Колногузенко Борис Миколайович – м. Харків  
реєстр. № 64/02  Матюхін Валерій Олександрович – м. Київ
реєстр. № 67/02  Магера Сергій Ігорович – м. Київ
реєстр. № 73/02  Струтинський Богдан Дмитрович – м. Київ
реєстр. № 74/02  Даць Ірина Вільямівна – м. Київ
реєстр. № 76/02  Мамонов Сергій Олексійович – м. Донецьк 
реєстр. № 79/02  Лошков Юрій Іванович – м. Харків

Відділення театрального мистецтва
у члени-кореспонденти:

реєстр. № 02/02  Вознюк Борис Леонідович – м. Київ
реєстр. № 05/02  Солов’яненко Анатолій Анатолійович – м. Київ
реєстр. № 09/02  Станіславська Катерина Ігорівна – м. Київ
реєстр. № 10/02  Кашліков Кирило Григорович – м. Київ
реєстр. № 40/02  Бичко Сергій Анатолійович – м. Харків
реєстр. № 46/02  Коваль Ігор Миколайович – м. Харків
реєстр. № 68/02  Вовкун Василь Володимирович – м. Київ
реєстр. № 72/02  Кужельний Олексій Павлович – м. Київ

Відділення кіномистецтва
у дійсні члени (академіки):

реєстр. № 13/02  Фіалко Олег Борисович – м. Київ
реєстр. № 23/02  Маслобойщиков Сергій Володимирович – м. Київ

у члени-кореспонденти:
реєстр. № 06/02  Кирич Едуард Ілліч – м. Київ
реєстр. № 24/02  Гресь Віктор Степанович – м. Київ
реєстр. № 31/02  Янчук Олександр Спиридонович – м. Київ
реєстр. № 39/02  Сирих Анатолій Дмитрович – м. Київ
реєстр. № 51/02    Буковський Сергій Анатолійович – с. Мархалівка  

Київської обл.
реєстр. № 60/02  Миславський Володимир Наумович – м. Харків
реєстр. № 63/02  Михальчук Сергій Євгенович – м. Київ
реєстр. № 65/02  Санін Олександр Геннадійович – м. Київ
реєстр. № 71/02  Ширман Роман Натанович – м. Київ

Відділення синтезу пластичних мистецтв
у члени-кореспонденти:

реєстр. № 33/02  Соболєв Олександр Валерійович – м. Харків
реєстр. № 34/02  Погорельчук Володимир Анатолійович – м. Харків
реєстр. № 45/02  Чернявський Володимир Георгійович – м. Київ
реєстр. № 61/02  Бокотей Михайло Андрійович – м. Львів
реєстр. № 62/02  Авраменко Олеся Олександрівна – м. Київ
реєстр. № 78/02  Стасенко Володимир Васильович – м. Львів

Секція естетики та культурології
Відділення синтезу пластичних мистецтв

у дійсні члени (академіки):
реєстр. № 42/02  Голубець Орест Михайлович – м. Львів

у члени-кореспонденти:
реєстр. № 04/02  Роготченко Олексій Олексійович – м. Київ
реєстр. № 50/02  Волков Сергій Михайлович – м. Київ
реєстр. № 58/02  Герчанівська Поліна Евальдівна – м. Київ

Відділення теорії та історії мистецтв
у члени-кореспонденти:

реєстр. № 08/02  Корнієнко Владислав Вікторович – м. Київ
реєстр. № 12/02  Кияновська Любов Олександрівна – м. Львів
реєстр. № 14/02  Смирна Леся В’ячеславівна – м. Київ
реєстр. № 17/02  Пучков Андрій Олександрович – м. Київ
реєстр. № 27/02  Зав’ялова Ольга Костянтинівна – м. Суми
реєстр. № 30/02  Сташевська Інна Олегівна – м. Харків
реєстр. № 36/02  Гуменюк Тетяна Костянтинівна – м. Київ
реєстр. № 38/02  Бондарчук Віктор Олексійович – м. Київ
реєстр. № 43/02  Шмагало Ростислав Тарасович – м. Львів
реєстр. № 48/02  Фіалко Валерій Олексійович – м. Київ
реєстр. № 49/02  Берегова Олена Миколаївна – м. Київ
реєстр. № 54/02  Соколюк Людмила Данилівна – м. Харків
реєстр. № 56/02  Рощенко Олена Георгіївна – м. Харків
реєстр. № 57/02  Тишко Сергій Віталійович – м. Київ
реєстр. № 70/02  Тарасенко Ольга Андріївна – м. Одеса

Сесія Загальних зборів Національної академії мистецтв України відбудеть-
ся 3 квітня 2020 року.

Контактні телефони НАМ України: 486-31-36, факс (044) 486-33-69.

Президент Національної
академії мистецтв України,
академік         А.В. Чебикін

Перший віце-президент
Національної академії мистецтв
України, академік                                                                М.І. Яковлєв

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 07 вересня 

2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 22018130000000142 
за обвинуваченням Терещенко Марини Миколаївни у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

У підготовче судове засідання, яке відкладено до 09 години 00 хвилин 
19 березня 2020 року, до Біловодського районного суду Луганської області 
як обвинувачена викликається Терещенко Марина Миколаївна. Підготовче 
слухання справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Соболєв

Оголошення про виклик обвинуваченого
Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 29 

березня 2018 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22014130000000418 за обвинуваченням Палянички Олександра Ві-
кторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

У підготовче судове засідання, яке відкладено до 09 години 20 хви-
лин 19 березня 2020 року, до суду як обвинувачений викликається Па-
ляничка Олександр Вікторович. Слухання кримінального провадження 
відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Соболєв

КС «ОЩАДНА КАСА»
(код ЄДРПОУ 35332686)

повідомляє своїх членів про проведення загальних зборів,  
які відбудуться  09 травня 2020 р. о 10 годині за адресою:

м. Київ, вул. Машинобудівна, 37, оф. 4
Реєстрація з 09.00 до 10.00

Порядок денний
1. Внесення змін і доповнень  до Статуту кредитної спілки.
2. Затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, зві-

тів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків 
ревізійної комісії.

3. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної 
комісії.

4. Прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної 
спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або 
внесення додаткових пайових внесків.

5. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття 
збитків кредитної спілки.

6. Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комі-
сію, кредитний комітет та правління.

7. Інші питання.

Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Біловодський районний суд Луганської області викликає обвинувачено-
го Гречку Василя Івановича, 02.08.1981 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул. 
Шевченка, 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України у судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 19 
березня 2020 року об 11 годині 40 хвилин в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі у розгляді справив як обвинувачений.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Соболєв Є. О.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Вівальді Д»  

(код ЄДРПОУ 41035134)
За результатами дослідження ринку молочної продукції Антимоно-

польним комітетом України (далі — Комітет), державний уповноваже-
ний Комітету М. Процишен розпорядженням №09/32-р від 24.01.2020 
(далі — Розпорядження) постановила розпочати розгляд справи 
№127-26.4/5-20 за ознаками вчинення товариством з обмеженою від-
повідальністю «Вівальді Д» (код ЄДРПОУ 41035134, м. Київ) порушен-
ня законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, перед-
баченого статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Комітету  
(http: //www.amcu.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарюван-
ня».

Цю інформацію розміщено на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Варвашені Т. М. у вчиненні кримінального правопорушення 
(злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна Миколаївна в під-
готовче судове засідання, яке призначено на 14-00 год. 19 березня 
2020 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайонного 
суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64, каб. 506, м. 
Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя  Білоусова О. М.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Гаранжі Романа Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Гаранжа Роман Володимирович 
в підготовче судове засідання, яке призначено на 09-00 год. 19 бе-
резня 2020 року та відбудеться в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 64,  
м. Бердянськ, Запорізька область (каб. 506).                                   

 Суддя  Білоусова О. М.

Оголошення про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Княжев Сергій Миколайович, 07 квітня 1959 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Юрія Гага-
ріна, 7/137 відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підго-
товче судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке при-
значено на 10 годину 00 хвилин 19 березня 2020 року в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні як об-
винувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (заре-
єстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобешеве, 
просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здійснення спе-
ціального судового провадження у кримінальному провадженні  
№ 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за об-
винуваченням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
19.03.2020 року о 10-00 год. в залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки об-
винуваченого Михайлова М. П. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Ко-
валенко П. Л., судді Курдюков В. М., Новікова Н. В.

Оголошення про виклик обвинуваченої при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачена Басова Єсенія Сергіївна, 16.11.1975 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5 від-
повідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається у підготовче судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, яке відкладено до 11 го-
дини 20 хвилин 19 березня 2020 року в приміщенні Біловодського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30, для участі у підготовчому судовому засіданні  як обвинувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139,323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинува-
чену Катюху Олександру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстро-
ване місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового про-
вадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О.В. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 19.03.2020 року о 15-00 годині в залі судо-
вого засідання за адресою: Запорізька область,  м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28. У разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. Колегія суддів: го-
ловуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Новікова Н. В., Курдюков В. М.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідача 
Король Наталію Володимирівну, 1967 року народження, зареєстровану за 
адресою: Київська область, місто Фастів, вулиця Героїв Танкістів, будинок 
№ 8, квартира № 24 по цивільній справі за позовом Дорогань Олени Тимо-
фіївни до Король Наталії Володимирівни про визнання права власності на 
частку в спільному майні подружжя в судове засідання, яке відбудеться о 10 
год. 00 хв. 24 березня 2020 року за адресою: м. Калинівка, пул. В. Нестерчу-
ка, 70, каб. № 1, Вінницька область.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за її 
відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Є. В. Селін

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 

1) викликає як обвинуваченого Літвинова Олега Георгійовича в судо-

ве засідання, яке відбудеться 18 березня 2020 року о 16 год. 45 хв. в 

залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню про обвинувачення 

Літвинова Олега Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє: на офіційному веб-сайті Ан-

тимонопольного комітету України http//www/amcu.gov.ua (суб-сайті 

територіального відділення у розділі «До уваги суб’єктів господа-

рювання») розміщено рішення від 17.12.2019 №59/29-р/к у справі  

№ 20-26.13/25-17 для ТОВ «ПСП-Фарман» (ЄДРПОУ 34044632).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народжен-

ня, відповідно до ст.cт. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове 
засідання на 12 год. 00 хв. 20 березня 2020 року до Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька. 
117 , каб № 2 (2-й пов.), головуючий суддя Піндрак О. О., судді Антонюк 
О. В., Місінкевич А. Л., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судово-
го розгляду у кримінальному провадженні № 22015240000000012 про об-
винувачення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК України. По-
важні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 
КПК України.
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ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +8 +13 Черкаська +5 +10 +10 +15

Житомирська +4 +9 +8 +13 Кіровоградська +5 +10 +12 +17
Чернігівська +4 +9 +8 +13 Полтавська +4 +9 +12 +17
Сумська +4 +9 +8 +13 Дніпропетровська +3 +8 +13 +18
Закарпатська +4 +9 +7 +12 Одеська +4 +9 +14 +19
Рівненська +3 +8 +6 +11 Миколаївська +4 +9 +17 +22
Львівська +3 +8 +7 +12 Херсонська +3 +8 +14 +19
Івано-Франківська +3 +8 +7 +12 Запорізька +3 +8 +14 +19
Волинська +3 +8 +6 +11 Харківська +4 +9 +12 +17
Хмельницька +3 +8 +7 +12 Донецька +3 +8 +12 +17
Чернівецька +4 +9 +9 +14 Луганська +3 +8 +12 +17
Тернопільська +3 +8 +7 +12 Крим +2 +7 +13 +18
Вінницька +4 +9 +10 +15 Київ +6 +8 +9 +11
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У Сумах спорт буде 
доступним для всіх

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. На недавній сесії Сумської міської ради депута-
ти проголосували за надання 2 мільйонів гривень на облашту-
вання спортивної зали для осіб з обмеженими фізичними можли-
востями. Такий об’єкт стане першим на Сумщині. Починання іні-
ціював депутат Дмитро Наталуха, який опікується інклюзивни-
ми і проблемами гармонійного розвитку громадян цієї категорії. 
Загальна вартість майбутнього об’єкта становить 2,4 мільйона гри-
вень. Раніше з бюджету вже було надано 300 тисяч, частину назбира-
ли благодійники, тож тепер спортивна зала стає реальністю для тих, 
хто не має змоги тренуватися у звичайних спортивних спорудах. Як 
зазначив сумський спортсмен-візочник майстер спорту Микола Педо-
ренко, таке депутатське рішення надзвичайно цінне і потрібне, адже 
засвідчує турботу про розвиток інклюзивного середовища.

На Черкащині 
зазеленіють нові 
діброви

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВІДНОВЛЮЄМО ЛІСИ РАЗОМ. Понад сотню гектарів лісу взя-
лися посадити цієї весни звенигородські лісівники. Нові дібро-
ви й бори створюватимуть із власноруч вирощеного посадково-
го матеріалу. Для потреб лісокультурної кампанії на місцевих роз-
садниках виростили понад мільйон сіянців. Про це повідомляють 
в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.  
У Звенигородському лісгоспі планують посадити лісові культури зага-
лом на площі 93,7 гектара, а посприяють природному поновленню на 
площі близько 10 гектарів. Основна лісоутворююча порода на підпри-
ємстві — дуб, який планують посадити на площі 82,5 гектара. У дубо-
ві насадження введуть лісову черешню. Усі лісові господарства облас-
ті активно долучилися до  Всеукраїнської акції «Відновлюємо ліси ра-
зом», яку започаткували  Міністерство енергетики та захисту довкіл-
ля спільно з Державним агентством лісових ресурсів. У межах акції в 
Україні посадять 10 мільйонів дерев.

У середині березня в Харкові запрацює  
сіті-бот «Назар»

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. До Міжнародного 
дня відкритих даних презентува-
ли сіті-бот «Назар», завдяки яко-
му харків’яни зможуть отриму-
вати повідомлення на смартфон 
про плановий ремонт або будь-

яку аварійну ситуацію: відімкнен-
ня світла, гарячої чи холодної во-
ди тощо.

«Нині, коли оператор інфор-
маційної служби 15-62 відповідає 
людині телефоном про будь-яке 
відімкнення, він бере інформацію 
з конкретної бази, де фіксують 
дані й прогнози, коли аварію бу-

де усунуто. Цю базу відкриваємо 
для «Назара», і людина отриму-
ватиме повідомлення на смарт-
фон, якщо за її адресою щось 
станеться. Жодних дзвінків, усе 
буде автоматично. Резюмуючи 
цей підхід, констатуємо: не вкла-
даючи бюджетних грошей, даємо 
городянам високоякісні онлайн-

сервіси», — розповів заступник 
Харківського міського голови з 
питань цифрової трансформації 
Олег Дробот. Він запевнив, що 
і в подальшому відкриті дані ви-
користовуватимуть для створен-
ня нових сервісів у житлово-ко-
мунальному господарстві, меди-
цині тощо.

Красиво про красивих жінок
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. Вийшла в світ 
книжка журналістки Наталії 
Христової, присвячена видат-
ним жінкам Миколаївщини, тим, 
хто зробив значний внесок у со-
ціальне, культурне й духовне 
життя краю. Презентація видан-
ня відбулася в Миколаївській 
міській бібліотеці ім. М. Кропив-
ницького.

У збірку увійшли 28 журна-
лістських нарисів та інтерв’ю, які 
авторка створювала протягом 
2002—2018 років. Серед її геро-
їнь яскраві особистості,  худож-
ниці й поетеси, викладачки та 
журналістки, актриса, видавець, 
дикторка телебачення, яхтсмен-
ка, лікарка, винороб, піаністка. 
Кожна з них талановита у своїй 
галузі, присвятила їй життя, до-
билася успіхів. Усі вони, на дум-
ку авторки, — мадонни. До речі, і 
сама Наталія отримала свого ча-
су почесне звання «Українська 
мадонна».

Є у книжці історії кохання, роз-
повіді про творчі родини й тих жі-
нок, які стали подругами, муза-

ми, берегинями, соратницями і 
просто коханими городян-чоло-
віків. Ці творчі тандеми відомі і 
в Миколаєві, і за його межами: 
Людмила Костюк та Єміль Янва-
рьов, Олександра та Костянтин 
Ольшанські, Лариса та Михайло 
Терновські, Наталія і Олександр 
Кремки, Ольга та Дмитро Ар-
тим, Ірина та Василь Паки, Люд-
мила і Валерій Бабич. Кожна іс-
торія у викладі авторки сповнена 
щирості та захоплення героями. 

Про те, що Наталія Христо-
ва вже переросла журналісти-
ку, казала на презентації одна 
з героїнь книжки Таміла Буга-
єнко, депутат міської та облас-
ної ради, громадська діячка. 

«Коли розгортаю газету «Ве-
черний Николаев» і бачу стат-
тю Наталії, починаю читання з 
неї, — ділиться Таміла. — Від-
разу поліпшується настрій». 

Власниця видавництва, в 
якому надруковано книжку, 

Ірина Гудим каже, що її підко-
рило вміння авторки бути всю-
ди, ділитися з читачами вра-
женнями, вміння розставляти 
акценти і захоплюватися жит-
тям. 

Книжку проілюстровано 
світ линами миколаївських фо-
тографів Олександра Кремка 
та Олександра Сайковського, 
фотоматеріалами з архіву ав-
торки і сімейних архівів геро-
їнь, картинами художниць. 

У книжці зібрано 28 журналістських нарисів

Гербу Закарпаття виповнилося 100 років
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

ЮВІЛЕЙ. На Закарпатті від-
значили 100-річчя існування 
герба краю. Саме стільки ча-
су минуло відтоді, як затвер-
дили символіку із синьо-жов-
тими смужками й ведмедем та 
синьо-жовтий прапор. Це зро-
бив парламент молодої Че-
хословацької республіки, до 

якої після розпаду Австро-
Угорщини за рішенням Сен-
Жерменського договору в 1919 
році увійшло Закарпаття. 

З нагоди 100-річчя герба у 
відділенні закарпатської ди-
рекції Укрпошти відзначили цю 
дату. Поштовики влаштували 
символічне погашення спеці-
альним штемпелем конверта й 
марки, на яких зображено сим-
воліку Закарпаття.

Конверт із 100-річною символікою — гербом краю  
за Карпатами
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Митці кажуть: радіють, що зображений ще зруйнованим міст у Станиці 
Луганській відновили

Пленер біля лінії фронту
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

МИСТЕЦТВО. Унікальний литовсько-український мис-
тецький проєкт передає атмосферу, в якій шостий рік пе-
ребуває Луганщина. Роботи в межах мистецького проєк-
ту «Пленер біля лінії фронту» представили три українські 
та три литовські художники: Федір Александрович, Сергій 
Захаров, Валерія Москвітіна, Вігантас Веяс, Паулюс Паук-
штис та Грета Бернотайте.

За словами організаторів, ця спільна литовсько-україн-
ська акція солідарності з місцевими жителями — продо-
вження литовської підтримки Східної України, що потер-
пає від бойових дій. «Особливо мене вразила картина, на 
якій зображено великі червоні ворота з багатьма дірками 
від куль, а крізь них пробивається проміння сонця, — поді-
лився враженнями очільник області Сергій Гайдай під час 
презентації виставки в Сєверодонецьку. — Саме живопис 
як мистецтво не потребує слів, а показує війну».
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