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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 березня 2020 року
USD 26.5249 EUR 29.5249 RUB 3.5656 / AU 38781.26 AG 334.58 PT 17841.97 PD 41630.03

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ:
«Анексія Криму —  

прямий виклик 
міжнародній безпеці. 

Вона матиме 
серйозні наслідки для 

міжнародного 
правопорядку».

ГТС працюватиме 
безперебійно

КРИЗОВІ ЗАХОДИ. Оператор ГТС України — стратегічне підпри-
ємство енергетичної галузі, яке в безперебійному режимі забезпе-
чує природним газом українських і європейських споживачів. Робо-
ту проммайданчиків на час карантину не припинять, бо система по-
требує щоденного обслуговування й управління. Тому компанія роз-
робила план заходів щодо захисту співробітників і зниження ризиків 
поширення епідемії.

Адмінперсонал, не задіяний у щоденній роботі, працює з до-
му. Критичні команди фахівців, які безпосередньо відповідають за 
управління та функціонування ГТС, працюють в окремих приміщен-
нях або з дому. Зупинено міжнародні робочі візити співробітників.

Створено комісію з надзвичайних ситуацій для постійного моніто-
рингу та оперативного реагування, оскільки ці заходи адаптувати-
муть під розвиток ситуації.

«Оператор ГТС України несе повну відповідальність за надійність і 
безпеку транспортування газу по магістральних газопроводах. Тому 
на якість послуг впроваджені на підприємстві заходи проти коронаві-
русу не впливають», — наголосили у пресслужбі оператора.

1 млрд євро
надає Європейський банк реконструкції 

та розвитку компаніям в усіх регіонах 
для подолання наслідків пандемії 

COVID-19
ПРЕВЕНЦІЯ. Влада мобілізовує всі ресурси і сили для захисту 
держави від впливу коронавірусу

Причин для паніки 
в українців  
поки що нема

Віцепрезидент ЄК, високий представник ЄС з питань 
зовнішньої та безпекової політики про заклик до ООН 
запровадити нові санкції до країни-агресора

6 7 
ВИРОБНИЦТВО

Закарпатський обласний 
центр зайнятості та його 
структурні підрозділи 
розширюють форми співпраці 
з шукачами роботи

СОЦІУМ

Завод 
металоконструкцій з 
Макіївки перебрався 
до Бахмута і відновив 
роботу 
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Хто почує Грушівку?
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Громаду на Миколаївщині намагаються приєднати до міста  
всупереч волі селян 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

На Миколаївщині, як і загалом у 
країні, спостерігаємо певний піс-

лясмак децентралізації. З початку 
чинності Закону «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», 
з 2015 року, в Миколаївській облас-
ті утворено 43 ОТГ. Об’єдналися 
324 506 селян, що становить 28% за-
гального населення області. Це один 
з найвищих показників децентралі-
зації в Україні. А важливі не лише 

кількісні, а й якісні показники робо-
ти громад. Більшість ОТГ, особли-
во створені першими, змогли вико-
ристати широкі повноваження та 
власні ресурси для реалізації про-
єктів у різних сферах життєдіяль-
ності. Та є й  громади, які довго ва-

галися, об’єднуватися чи ні, обира-
ли, з ким краще, мовчки спостеріга-
ли, мовляв, ще не відомо, як у сусідів 
усе складеться.  А в сусідів вийшло 
непогано. І тепер ті, хто залишився 
за бортом добровільного об’єднання, 
вже фактично такого права позбав-

лені. Згідно із законодавством, вони 
мають прийняти волю органів вико-
навчої влади, викладену в Перспек-
тивному плані формування терито-
рій громад Миколаївської об-
ласті, затвердженому урядо-
вою постановою. 4
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оголошення

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

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання апеляційної інстанції
В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебувають матеріали кримінального прова-

дження за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Донецької області Неминущего О. В. на 
ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29 січня 2020 року 
щодо Ємельянова Романа Володимировича про здійснення спеціального судового провадження.

Слухання справи призначено на 10 годину 00 хвилин 27 березня 2020 року.
Обвинувачений Ємельянов Роман Володимирович зареєстрований та фактично проживає за 

адресою: вулиця Дмитра Донського, будинок №63, квартира №4, м. Донецьк, Донецька область.
В зв’язку з цим Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого Ємельянова Р. В. в су-

дове засідання апеляційної інстанції на 10 годину 00 хвилин 27 березня 2020 року, яке відбудеться 
в приміщенні суду за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя: Слоквенко Г. П., судді: Ко-
валенко Н. В., Джерелейко О. Є.

Соснівський районний суд м. Черка-
си розглядає кримінальне провадження  
№ 712/8840/17 відносно Терещенка Євгена 
Олександровича за підозрою у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Обвинувачений Терещенко Євген Олек-
сандрович, 19.05.1990 року народження, за-
реєстрований та проживає за адресою: Лу-
ганська область, Перевальський р-н, смт Ко-
місарівка, вул. Гоголя, 9, кв. 6, викликається 
в судове засідання, яке відбудеться 26 берез-
ня 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, зал №  2.

Суддя А. А. Чечот

ТОВ «Омега Стоун» повідомляє, 

що втрачено оригінал свідоцтва 

про мінімальний склад екіпажу судна, 

яке здійснює плавання на внутрішніх 

водних шляхах, а саме судна 

«Позитив-2» . Вказане свідоцтво 

про мінімальний склад 

екіпажу судна, яке здійснює плавання 

на внутрішніх водних шляхах України, 

вважати недійсним.

ТОВ «Омега Стоун» повідомляє, 

що втрачено оригінал свідоцтва 

про мінімальний склад екіпажу судна, 

яке здійснює плавання на внутрішніх 

водних шляхах, а саме судна 

«Позитив-3». Вказане свідоцтво 

про мінімальний склад 

екіпажу судна, яке здійснює плавання 

на внутрішніх водних шляхах України, 

вважати недійсним.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ДИРЕКТОР 
Науково-дослідний інститут експериментальної  
та клінічної медицини 1 ст.

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Онкології 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Фізіології 1 ст.
Стоматології 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Анестезіології та інтенсивної терапії 0,75 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Внутрішньої медицини №4 1 ст.
Медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії 1 ст.

Фармакогнозії та ботаніки 1 ст.
Хірургії №1 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Медичної та загальної хімії 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Україністики 3 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №1 3 ст.
Біології 1,5 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Гігієни та екології №1 1 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Загальної хірургії №1 0,25 ст.
Загальної хірургії №2 0,75 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Навчально-науковий центр — Український тренінговий 
центр сімейної медицини 1 ст.

Ортопедичної стоматології 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Патологічної анатомії №1 0,5 ст.
Патофізіології 1 ст.
Педіатрії №4 1 ст.
Радіології та радіаційної медицини 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст. 
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології  
післядипломної освіти 1 ст.

Фізіології 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 2 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини 1 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 2 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1,75 ст.
Внутрішньої медицини №1 0,5 ст.
Внутрішньої медицини №3 2 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології  та профілактики  
стоматологічних захворювань 1 ст.

Дитячої хірургії 1 ст.
Ендокринології 0,25 ст.
Медичної психології, психосоматичної медицини  
та психотерапії 0,5 ст.

Нейрохірургії 0,5 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Офтальмології 0,25 ст.
Педіатрії №1 1 ст.
Педіатрії №4 1 ст.
Соціальної медицини  та громадського здоров’я 1 ст.
Терапевтичної стоматології 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс  
та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів 
т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — 1 місяць 
з дня публікації оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601,  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13, відділ кадрів.  

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваному Цихиселі Левану Ростомовичу, 25.02.1981 р. н., за-

реєстрованому за адресою: м. Антрацит Луганської області, вул. Каль-
ницької, 5, кв. 65, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, необ-
хідно з’явитись 23.03.2020  на 10 год. 00 хв. у слідчий відділ Управління 
Служби безпеки України в Тернопільській області до старшого слідчого 
в ОВС Кондратьєва В. Д. у кабінет № 312 за адресою: м. Тернопіль, про-
спект С. Бандери, 21, тел. (0352) 279-238, для проведення слідчих дій у 
кримінальному провадженні №22019210000000005 від 03.07.2019, за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого   
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваним Телегіну Дмитру Юрійовичу, 17.11.1992 р.н., зареєстро-
ваному за адресою: вул. Міліцейська, 48, м. Лисичанськ, Луганська об-
ласть, Бєдуліну Ігорю Віталійовичу, 20.02.1965 р.н., зареєстрованому за 
адресою: вул. Канатна, 30/17, м. Лисичанськ, Луганська область, Буряко-
ву Олександру Анатолійовичу, 28.08.1970 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: вул. Фермівська, 29, м. Привілля, м. Лисичанськ, Луганська область, 
Виноградову Миколі Олексійовичу, 16.05.1979 р.н., раніше зареєстрова-
ному за адресою: вул. Гетьманська, 24/66, м. Лисичанськ, Луганська об-
ласть, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхід-
но з’явитися 21.03.2020 о 10.00, 22.03.2020 о 10.00 та 23.03.2020 о 10.00 
до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсо-
ва, 1, до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Буніної І. В. 
для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України 
по кримінальному провадженню № 12019130000000243, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінально-
му провадженню. 

Оголошення
про проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі  

та на вторинному ринку для забезпечення житлом   
військовослужбовців Національної гвардії України

1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тел. 044-249-2723, 

m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупів-

лю: mvs.gov.ua. 
4. Інформація про предмет конкурсу:
4.1. Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової учас-

ті та на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Національ-
ної гвардії України.

4.2. Опис предмета конкурсу чи його частин:
Лот 1 — 28 квартир у м. Києві, м. Буча, м. Ірпінь та населених пунктах Києво-Свято-

шинського та Вишгородського районів Київської області, розташованих на відстані до 
15 км від м. Києва, у тому числі: 5 — однокімнатних квартир, 16 — двокімнатних квар-
тир, 7 — трикімнатних квартир;

Лот 2 — 3 квартири у м. Олександрія Кіровоградської обл., у тому числі: 1 — одно-
кімнатна квартира, 1 — двокімнатна квартира та 1 — трикімнатна квартира.

До розгляду приймаються пропозиції на постачання квартир в об’єктах, які знахо-
дяться в населених пунктах, розташованих на відстані до 15 км від обласного цен-
тру. Відстань від обласного центру до населеного пункту, в якому пропонується житло, 
— це найкоротша відстань від дорожнього знака «Кінець населеного пункту» (облас-
ний центр) до дорожнього знака «Початок населеного пункту» (населений пункт в яко-
му пропонується житло) по автомобільним дорогам з асфальтобетонним покриттям.

4.3. Термін передачі квартир — до 1 липня 2020 року.
4.4. Термін завершення внутрішніх опоряджувальних робіт до 01.07.2020
5. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А, каб. № 705-Б, Управління 

розквартирування і капітального будівництва логістики.
6.2. Строк: до 24 березня 2020 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропозицій:
7.1. Місце: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А.
7.2. Дата: 24 березня 2020 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: Конкурсна документація та зміни до неї розміщуються на 

веб-сайті mvs.gov.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 за обвинува-
ченням Крисіна Віктора Валерійовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 26.03.2020 о 13 годині 
00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як обвинуваченого 

Кравчука Михайла Івановича, 06.05.1967 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за матеріалами 
кримінального провадження № 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, на підставі обви-
нувального акта відносно Кравчука М. І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М. І. необхідно прибути до підготовчого судового 
засідання, яке відбудеться 25 березня 2020 року о 08 год. 45 хв. в приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

У відповідності до абз. 9 п. 23 Правил розгляду заяв і справ про по-
рушення законодавства про захист економічної конкуренції, Вінницьке 
обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 
повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) (вкладка: Територіаль-
ні відділення Антимонопольного комітету України/Вінницька область/
До уваги суб’єктів господарювання/Вимоги щодо надання інформації) 
вимог про надання інформації до зазначених суб’єктів господарювання:

1. ПМП «А.С.В.» (ід. код — 13306700);
2. ТОВ «Вінбудсервіс» (ід. код — 39498852);
3. ТОВ «БК «Планета центр» (ід. код — 39025242);
4. ТОВ «АВТОЕРА НОВА» (ід. код — 40240105)
5. ФОП Шпиталенко Андрій Юрійович (ІПН — 3106209170)
Керуючись  абз. 5 ч. 1 ст. 56 ЗУ «Про захист економічної конкурен-

ції», Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України повідомляє:

1. ТОВ «ІНСТАЛ ЛЮКС» (ід. код – 38394326) про прийняття рішен-
ня від 24.12.2019 № 52/21-р/к у справі  № 03-17/26-19 про вчинен-
ня порушення, передбаченого  п. 13  ст. 50 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції» — неподання інформації територіальному відділен-
ню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територі-
ального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019  
№ 52-02/1608 у встановлений ним строк та накладення штрафу у роз-
мірі  66255,00 грн. Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня 
одержання рішення.

2. ПП «ІНФОР-М-ТАКСІ» (ід. код — 36886679) про прийняття рі-
шення від 28.12.2019 № 52/22-р/к у справі № 03-17/27-19 про вчинен-
ня порушення, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції» — неподання інформації територіальному відділен-
ню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територі-
ального відділення Антимонопольного комітету України від 22.07.2019  
№ 52-02/1606 у встановлений ним строк та накладення штрафу у роз-
мірі 53243,00 грн. Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня 
одержання рішення.

3. ФОП Ковальську Ольгу Степанівну (ІПН — 2228237026) про при-
йняття рішення від 31.10.2019 № 52/14-р/к у справі № 03-17/28-19 
про вчинення порушення, передбаченого п. 13 статті 50 ЗУ «Про за-
хист економічної конкуренції» — неподання інформації територіаль-
ному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу го-
лови територіального відділення Антимонопольного комітету України 
від 28.05.2019 № 52-02/1111 у встановлений ним строк та накладення 
штрафу у розмірі 38860,00 грн. Штраф підлягає сплаті у двомісячний 
строк з дня одержання рішення.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області викликає 
в судове засідання, призначене на 20 березня 2020 року на 13-00 год. Куш-
ніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце проживання: місто Олександрія 
Кіровоградської області, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду за 
адресою: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя Орловський В. В.

Вважати недійсним технічний паспорт 

на маломірне судно «Прогрес 2М» №ДНП-0497К на ім’я 

Абрамов Роман Анатолійович у зв’язку з втратою.

Приватний нотаріус Запорізь-
кого міського нотаріального окру-
гу Запорізької області Котляр А. І. 
викликає спадкоємців померлого 
14.10.2019 року гр. Орехова Ми-
коли Івановича. (Звертатись за 
адресою: Запорізька обл., м. За-
поріжжя, вул. 8 Березня, буд. 76, 
прим. 13, тел. 0978263618).

Втрачений судновий білет 
СЯ № 005142 на судно 

«Qvick Silver-380» № A505, 
реєстраційний номер 

«ЧЕР-0289-К», 
що належить Столяр Віталію 

Станіславовичу, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
ДБ № 011678 на судно 

«Fіnval 475Еvo» 
№ UА-ВLТ50138А717, 
реєстраційний номер 

«ДАП-8048-К», що належить 
Мидза Наталії Володимирівні, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на човен Прогрес-4, 

реєстраційний номер 

КАС-0116к, регістровий номер 

3-030387, виданий на Корзун 

Сергія Олександровича, 

вважати недійсним.

СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одеса ГУНП в Одесь-
кій області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 224, 65 КПК Украї-
ни, викликає свідка Паненко Ірину Анатоліївну, 14.01.1980 р.н., останнє 
відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ак. Вавилова, буд. 5-Б, кв. 1, 15 
квітня 2020 року о 15:00 год. до СВ Хаджибеївського ВП Суворовсько-
го ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 31, каб. 13 для допиту як свідка у кримінальному 
провадженні №12013170490000924 від 20.02.2013.
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оголошення

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
«ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00450950, місцезнаходження:  
вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів,14032) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
17 квітня 2020 року об 11:00 годині за адресою: вул. Бєлова, буд. 7,  
м. Чернігів, 14032 (актовий зал на 1 поверсі будівлі).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.  
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затверджен-

ня регламенту загальних зборів. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра-

ди за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2019 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

за 2019 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії  за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік. 

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товари-
ства за 2019 рік.  

7. Розподіл (покриття) збитків за результатами діяльності товари-
ства за 2019 рік. 

8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде 
проводитись 17 квітня 2020 року з 10:00 до 10:45 за місцем прове-
дення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, а представнику акціонера — також довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 
24 годину 11 березня 2020 року.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представни-
ки можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: вул. Бє-
лова, буд. 7, м. Чернігів, 14032 (кабінет директора) у робочі дні з 09:00 
до 12:00. У день проведення зборів акціонери та їх представники мо-
жуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відпові-
дальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами: директор Глиняний Олександр Іванович, тел. (4622) 3-31-46. 
Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного, — http://www.chaas.pat.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  
за  2019 рік (тис. грн)

Найменування показника 2019 рік 2018 рік
Усього активів 177,9 180,8 
Основні засоби 18,1 28,5 
Довгострокові фінансові інвестиції 8,0 8,0 
Запаси 33,1 17,6 
Сумарна дебіторська заборгованість 64,6 111,0 
Грошові кошти та їх еквіваленти 54,1 15,7 
Нерозподілений прибуток -3264,8 -3199 
Власний капітал 1104,1 1104,1 
Статутний капітал 540,7 540,7 
Довгострокові зобов’язання 1538,9 1499,2 
Поточні зобов’язання 259,0 235,8 
Чистий прибуток (збиток) -65,7 -1187,7 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2162,8 2162,8 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)   
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду   

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15 

*попередні показники, які підлягають уточненню (у разі відмінності 
від точних будуть додатково опубліковані)

Наглядова рада ПРАТ «Чернігівагроавтосервіс»

Найменування організації  Юридична адреса:
ПРАТ «Чернігівагроавтосервіс»  вул. Бєлова, буд. 7, 
    м. Чернігів, 14032, Україна
Код ЄДРПОУ  00450950                          Фактична адреса:
п/р UA803531000000000026005100362   вул. Бєлова, буд. 7, 
    м. Чернігів, 14032, Україна
у Полікомбанку м. Чернігів
МФО 353100                                             тел./факс 04622-95-18-04
Св-во платника ПДВ №100330427         Контактна особа: 
    Глиняний А. О.
ІПН 004509525265                                    e-mail: www.shaaszvit@ukr.net 

Директор товариства О. І. Глиняний

Повідомлення про проведення установчих зборів Об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Шановний співвласник багатоквартирного будинку, що розташований за 
адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13.

 Повідомляємо про те, що 29 березня 2020 року об 11:00 годині за адресою:  
м. Київ, площа Лесі Українки, 1, поверх 2, в сесійному залі Київської обласної 
ради відбудуться  установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буди-
нок 13.

Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи (Протокол № 1 створення 
та засідання ініціативної групи із підготовки, скликання і проведення установчих 
зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Ки-
їв, вул. Старонаводницька, будинок 13, від 13 серпня 2019 року) в складі Голо-
ви ініціативної групи:

1. Куйда Володимир Анатолійович, власник квартири № 5 
і членів ініціативної групи:
2. Павлюченкова Ганна Володимирівна, власниця квартири № 156;
3. Абдуманова Олена Павлівна, власниця квартири № 136.
Проект порядку денного установчих зборів:
1. Організаційні питання проведення зборів: обрання Голови та секретаря 

установчих зборів;
2. Затвердження назви майбутнього об’єднання співвласників багатоквартир-

ного будинку (надалі — об’єднання або ОСББ);
3. Прийняття рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартир-

ного будинку. Назва створеного ОСББ визначається згідно вже затвердженої ци-
ми зборами назви;

4. Затвердження Статуту ОСББ;
5. Вибори правління ОСББ; 
6. Вибори ревізійної комісії ОСББ;
7. Надання повноважень представнику Установчих зборів (Голові установчих 

зборів або іншій уповноваженій особі) щодо державної реєстрації ОСББ.
8. Надання повноважень представнику Установчих зборів — Голові ОСББ що-

до отримання, після державної реєстрації об’єднання, примірника технічної та ін-
шої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, 
на підставі якого багатоквартирний будинок №13 прийнято в експлуатацію, тех-
нічного паспорта і планів інженерних мереж від колишнього балансоутримувача 
ТОВ «Рада 5» багатоквартирного будинку № 13, що розташований за адресою:  
м. Київ, вул. Старонаводницька, 13. 

Запрошуємо Вас взяти участь в установчих зборах.
Реєстрація учасників установчих зборів (власників квартир та нежитлових 

приміщень)  проводиться на підставі паспорта.
Власники повинні мати при собі копії свідоцтва на право власності або інший 

правовстановлюючий документ, а довірені особи повинні мати всі вище вказані 
документи та нотаріально посвідчену довіреність (з посвідченою копією).

З повагою, Голова ініціативної групи В. А. Куйда

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Делієва Сергія Сер-
гійовича, 02.12.1994 р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/8734/18 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Покатілова О. Б. у судові засідання, що відбудуться 31 березня 2020 року о 
14-30 год. та 27 квітня 2020 року о 09.30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 
1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевського Ві-
ктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як обвинува-
чених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що від-
будуться 30 березня 2020 року о 10.30 год. та 28 квітня 2020 року о 15.00 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бокіна Віта-
лія Сергійовича, 06.05.1972 р.н., уродженця м. Костянтинівка До-
нецької області, як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6247/19 за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України, в підготовче су-
дове засідання під головуванням судді Аксьонова В. Є., яке призначено 
на 24 березня 2020 року на 09 год. 15 хв. та на 01 квітня 2020 року на 
10 год. 30 хв., в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Москвіна Ми-
хайла Михайловича, 15.09.1992 р.н., уродженця м. Києва, як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/6241/19 за ч. 1 ст. 258-3, 
ч.2 ст. 260 КК України, в підготовче судове засідання під головуванням 
судді Аксьонова В. Є., яке призначено на 27 березня 2020 року на 14 
год. 00 хв. та на 1 квітня 2020 року на 14 год. 00 хв. в приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб.106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 26 березня 2020 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, об-
винуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 15 вересня 1979 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 22014000000000338, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2014 
року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК 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. Мартинов

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/362/2019 відносно Филип-
пова С. А. та Ісаєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню від-
будеться 27.03.2020 року об 11:30 в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинувачених в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження № 1-кп/761/502/2019 за обвинувачен-
ням Опанасюка О. Д. за ч. І ст. 111 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002764 від 
07.10.2016.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
25.03.2020 р. о 09:00 в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 513.

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 Слободянюк П. Л.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження №42016000000002358 відносно Євдокимо-
ва Ігоря В’ячеславовича, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Євдоки-
мов Ігор В’ячеславович, 15.10.1979 року народження, яке відбудеться 
26 березня 2020 року о 14:30 год. в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.20, під 
головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кот-
лярову Олену Леонідівну, що обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 березня 2020 року об 11:00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ост-
рикова Олександра Леонтійовича, що обвинувачується у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 
березня 2020 року о 10:00 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Бастрікова Владислава Олександровича, 
27.09.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрів-
ці, пров. Виноградний, буд. 8), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26 березня 2020 року о 10 год. 00 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Печерського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, каб. 
302, під головуванням судці Смик С. І.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Пе-
черського районного суду м. Києва від 05.07.2017 ро-
ку призначено судовий розгляд на підставі обвину-
вального акта за обвинуваченням Бастрікова Владис-
лава Олександровича, 27.09.1976 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в поряд-
ку спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Гра-
дову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеться 25.03.2020 року о 14 год. 
00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142. зал с/з № 2. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Альо-
шину Світлану Михайлівну для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 
42016000000004018 відносно Альошиної Світлани Михайлівни, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що су-
дове засідання відбудеться 25.03.2020 р. о 15 год. 00 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бандура І. С.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винуваченого Янченка Івана Миколайовича для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000093 відносно Янченка Івана Миколайовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 23.03.2020 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Кола-
са, 27-А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження. 

Суддя Скорін А. В.

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

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який народився 
20 липня 1970 року, який проживає за адресою: м. Одеса, пров. 
Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олего-
вич, який народився 27 січня 1989 року та проживає за адресою: 
м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України, викликаються в судове засі-
дання, яке відбудеться 25.03.2020 року о 10 годині 30 хвилин в за-
лі судових засідань № 231 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

Втрачений договір 
купівлі-продажу 

квартири за адресою: 
м. Київ, вул. Волкова, 

16, кв. 96, на ім’я 
Гукова Клавдія 

Миколаївна, зареє-
стрований Україн-

ською Біржею 
Десятинна у квітні 

1998 р., 
вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +7 +12 Черкаська +2 -3 +7 +12

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

Укргiдрометцентр

Новий парк назвали «Молодіжний»
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ЗЕЛЕНА ЗОНА.  7,5 гекта-
ра території в Черкасах над Дні-
пром, колись засміченої, виріши-
ли перетворити на природно-за-
повідну зону, створивши новий 

парк. Більшу частину території бі-
ля долини Троянд уже розчисти-
ли. Висаджено сосни, ялини і де-
рева листяних порід. Ще 150 де-
рев тут планують посадити  20—
21 березня під час проведення 
всеукраїнської акції «Озеленимо 
Україну». Заплановано облашту-

вати місця для пікніків і зони від-
починку, пляжну зону, встанови-
ти освітлення на сонячних бата-
реях уздовж пішохідних доріжок. 

Як розповів начальник відділу 
екології міської ради Володимир 
Гусаченко, молодь міста взялася 
створити в новому парку алею. 

Садити дерева готуються май-
бутні випускники шкіл. 

Ескізний проєкт парку, виго-
товляти який завершують, бу-
де винесено на розгляд громад-
ськості, аби жителі міста робили 
пропозиції щодо його архітектури 
та облаштування.
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Олександра Тимошенко  
та Ірина Мерлені  
зі своїми зірочками

Засновниця української 
школи гімнастики  
Альбіна Дерюгіна

Відвідувачів зустрічає аптекар Юзеф

Наш колега став 
лауреатом Всеукраїнської 
літературної премії імені 
Володимира Сосюри

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

НА ПЕГАСІ ДО ПАРНАСУ. Днями оголошено рішення журі з 
визначення лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені 
Володимира Сосюри, яку присуджують Національна спілка пись-
менників та редакція газети «Літературна Україна» за кращу по-
етичну публікацію на сторінках цього видання. За 2019 рік пре-
мію отримав власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сум-
ській області заслужений журналіст Олександр Вертіль. А вру-
чення нагороди  відбулося під час недавнього засідання прав-
ління НСПУ.

Олександр в колективі редакції понад десять років, його пу-
блікації на різноманітні теми добре відомі читачам «УК». Водно-
час він успішно працює і на літературній ниві: автор багатьох по-
етичних книжок, відзначених свого часу престижними преміями, 
з яких дві — імені Дмитра Нитченка та імені Пантелеймона Кулі-
ша — міжнародні. 

Вітаємо Олександра Вертіля із творчою перемогою й зичимо 
нових тем, публікацій, вражень, читачів та чергових успіхів.

У Рівному відкрито аптеку-музей
Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

ЗУПИНКА МАШИНИ ЧАСУ. 
Автентичний поріг з написом «Ап-
тека», який добре пам’ятають ста-
рожили Рівного, відреставровані 
двері зі змією та чашею — на Со-
борній, 187. Це неначе зупинилася 
машина часу. Аптека в цьому при-
міщенні працює від початку ХХ 
століття. Нині вона стала ще й му-
зеєм. До речі, ще більш оригіналь-
ним, ніж на площі Ринок у Львові.

Ідеєю створити аптеку-музей 
у Рівному загорівся багаторічний 
директор об’єднання «Рівнефар-
мація» Володимир Синяк. «Ду-
же хотілося, по-перше, зберегти 
для нащадків історію рівненської 
фармації, по-друге, популяризу-
вати непрості професії провізо-
ра, фармацевта, яких більшість 
людей сприймають як звичай-
них продавців», — поділився він 
якось планами.

Його наміри підтримала донь-
ка  Ольга Садовник, яка допомо-

гла батькові втілити ідею в життя. 
Цікавинкою аптеки тепер стануть 
екскурсії та майстер-класи з ви-
готовлення нескладних за рецеп-
турою ліків. Поки що їх провели 
для журналістів. Кілька днів тому 
аптека відчинила гостинні две-
рі після відповідної реставрації 
ще й у статусі музею. Відновили 
меблі, яким понад 100 років, зна-
йшли приблизно такий самий за 
віком касовий апарат. Він не ли-
ше фіксував продаж, його вико-
ристовували для обліку покупців 
і відкриття для них кредитних лі-
ній. Виявляється, і нині нам є чо-
го навчитися у старих фармацев-
тів. Чи не тому біля вікна застигла 
фігура аптекаря Юзефа, яку ви-
готовили рівненські лялькарі. Ар-
хівні документи свідчать, що са-
ме він був власником цієї аптеки 
1927 року.

«А хочете долучитися до виго-
товлення пігулок щастя? Чи, мо-
же, вам потрібні таблетки від за-
здрощів?» — приязно питає ме-
не фахівець. 

«На заздрість не хворію, а ось 
дрібку щастя із задоволенням до-
дам до свого раціону», — відпо-
відаю, і ми разом вже чаклуємо 
над таблетками. До речі, це віта-
мінізована гомеопатія, яка не за-

шкодить нікому. А для туристів, 
погодьтеся,  хід привабливий. Рів-
не, в якому збереглося небагато 
історичних пам’яток, перетворю-
ється на комфортний маленький 
рай для мандрівників.
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Лауреат престижної 
відзнаки Олександр 
Вертіль

 ЗІРКА СПОРТУ. У Києві на 
площі Зірок з’явилися три нові 
зірки. Одна запалала на честь 
Альбіни Дерюгіної, засновни-
ці української школи гімнасти-
ки, друга — на честь олімпій-

ської чемпіонки з вільної бо-
ротьби Ірини Мерлені, а третя 
— на честь Олександри Тимо-
шенко, найбільш титулованої 
української гімнастки. На від-
критті Альбіна Дерюгіна сказа-

ла: «Аби чогось досягти, треба 
дуже любити свою справу, горі-
ти нею і працювати із блиском в 
очах. Ніколи не відступати і не 
здаватися. Якби ви тільки зна-
ли, скільки разів за життя я хо-

тіла піти зі спорту! Легко ніколи 
не було. Але художня гімнасти-
ка — це моє життя, я горітиму 
любов’ю до неї до останнього 
подиху».

Площа Зірок — це всеукра-
їнський соціальний проєкт, ме-
та якого — підтримка та попу-
ляризація національної культу-
ри, мистецтва і спорту. У центрі 
міста запалюють зірки видат-
них українців, людей, які дося-
гли найвищих результатів у ро-
боті в категоріях «Театр, кіно, 
музика, спорт».  Особистостей 
обирають, спираючись на реко-
мендації експертної комісії, на-
явність у кандидатів нагород та 
визнання в професійній галу-
зі, а також опитування громад-
ськості та відвідувачів ТРЦ.
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