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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Просто як людина,  

  а не як Президент,  
  я хотів би, щоб усі 

були вдома.  
Це найліпший варіан 

боротьби  
з коронавірусом».

Звернення до читачів 
«Урядового кур’єра»

Шановні читачі!
У зв’язку з пандемією коронавірусу Кабінет Міністрів Укра-

їни рекомендував підприємствам і організаціям забезпечити 
позмінну роботу співробітників, а за технічної можливості — 
дистанційно, а також ухвалив рішення про заборону роботи 
метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 17 березня.

У зв’язку з цим майже всіх співробітників центрального 
офісу редакції газети «Урядовий кур’єр» з 18 березня пере-
ведено на дистанційну роботу. У самому офісі працювати-
муть тільки ті, хто бере участь у випуску друкованої версії га-
зети. «Урядовий кур’єр» виходитиме, як і раніше, п’ять разів 
на тиждень — з вівторка по суботу, але у скороченому обсязі. 
У газеті публікуватимемо передусім офіційні документи і ого-
лошення. Просимо з розумінням поставитися до такого кро-
ку. Сподіваємося, це тимчасовий захід.

Усі матеріали співробітників «УК» та позаштатних авторів 
буде опубліковано на сайті «Урядового кур’єра».

Редколегія «УК»

11,7%
настільки знизиться середньозважений 

тариф на тепло для населення 
порівняно з чинним з 17 січня  
2020 року — рішення НКРЕКП 

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА. Верховна Рада ухвалила рішення  
для захисту життя і здоров’я кожного українця

Антикризові заходи — 
об’єктивна вимога часу

Президент про те, що «пріоритет — життя людей.  
Потім — робота»

3 5 
ОРІЄНТИР

Великий і середній  
бізнес висловили  
готовність допомогти  
країні коштами  
у непростий період 

СОЦІАльНА вІДПОвІДАльНІСТь

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін до 
Регламенту Кабінету 
Міністрів України»
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Уряд обмежив пасажирські перевезення 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІв. З 18 березня по 3 квітня закривається залізничне, авіа-, 
автобусне міжміське та міжобласне сполучення й метрополітени

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Виконуючи доручення Прези-
дента та рішення Державної 

комісії з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних си-

туацій, Кабінет Міністрів обмежив 
пасажирські перевезення на тери-
торії України для запобігання по-
ширенню коронавірусної інфекції. 
Як повідомляє департамент кому-
нікацій Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів, зокрема відсьогодні й по 3 

квітня на всій території нашої дер-
жави заборонено: регулярні та не-
регулярні перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом у при-
міському, міжміському внутріш-
ньообласному і міжобласному спо-
лученнях; перевезення понад деся-

ти пасажирів одночасно в трамва-
ях, тролейбусах та автомобільному 
транспорті, в автобусах, які вико-
нують регулярні пасажирські пе-
ревезення на міських маршрутах; 
перевезення пасажирів метрополі-
теном у Києві, Харкові та Дніпрі. 

З 18 березня 2020-го до ухвален-
ня окремого рішення заборонено 
перевезення пасажирів залізнич-
ним транспортом в усіх видах вну-
трішніх сполучень (примісь-
кому, міському, регіонально-
му й далекому). 2
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європейський суд з прав людини та україна

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

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

Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопро-
дуктів» (код ЄДРПОУ 00955221, місцезнаходження: вул. Промислова, 
буд. 130, смт Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Укра-
їна) (далі — «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціо-
нерів товариства відбудуться 21 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв. Міс-
це проведення річних загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Бере-
зинський комбінат хлібопродуктів», вул. Промислова, буд. 130, смт Бе-
резине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. Реєстрація ак-
ціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 11 год. 00 хв. 
по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення за-
гальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 15 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(проект порядку денного) 

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів то-
вариства. 

2. Про затвердження фінансової річної звітності товариства за 2019 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізора за 2019 рік.
5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чин-
ності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також іншу інформацію, передбачену законом:  https://sites.
google.com/view/berezino/.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному 
місці: зал засідань №1 ПрАТ «Березинський комбінат хлібопродуктів», 
вул. Промислова, буд. 130, смт Березине, Тарутинський р-н, Одеська 
обл., 68542, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до мате-
ріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до 
загальних зборів акціонерів — головний бухгалтер .

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій То-
вариства складає 7 794 599 акцій та з них 7 446 332 голосуючих акцій.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити 
акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного за-
гальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-
ства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту поряд-
ку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товари-

ства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної осо-
би. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, ви-
дана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчува-
тися депозитарною установою у встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її уста-
новчими документами. Представником акціонера — фізичної чи юри-
дичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерно-
го товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і 
за так і (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосу-
вання на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не міс-
тить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав до-
віреність, замість свого представника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: У разі особистої участі акціо-
нера — фізичної особи — особистий паспорт акціонера; у разі участі 
представника акціонера — довіреність, посвідчена нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідче-
на депозитарною установою у встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Для юридичної особи — документ, що підтверджує повноваження 
особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтере-
сів юридичної особи директором, головою правління — витяг з Єдино-
го державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особис-
тий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юри-
дичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою 
на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної 
особи та відповідним підписом. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАУКОВО–ДОСЛІДНЕ І КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУРОВОГО  
ІНСТРУМЕНТУ»

Код ЄДРПОУ 19032149
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

 29 квітня 2020 року о 16:00 годині 
за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, п’ятий поверх,    

кімната 515.
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звітy Товариства по результатах діяльності за 2019 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття рішення 

за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах діяльнос-

ті Товариства за 2019 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-

ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визна-
чення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем 

проведення позачергових загальних зборів з 15.00 до 15.55. Для реєстрації акціо-
нерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Представникам 
— належно оформлену довіреність.

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у чергових  загальних зборах 
акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосу-
ються підготовки та скликання позачергових загальних зборів та порядку денно-
го за адресою: Україна, м. Київ, проспект Палладіна, будинок 44, п’ятий поверх, 
кімната 515, у робочі дні з 9.00 до 17.00. Відповідальна особа Романовський Р.А.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період
 

звітний попередній
2019 2018

Усього активів 53629 53343
Основні засоби 15052 6070
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 26792 34375
Сумарна дебіторська заборгованість 8833 3072
Грошові кошти та їх еквіваленти 2657 9507
Нерозподілений прибуток 41490 16326
Власний капітал 41518 16354
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов’язання 5157 5157
Поточні зобов’язання 6954 31832
Чистий прибуток (збиток) 26856 9182
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 76
Кількість власних акцій, викуплених протягом періо-
ду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 62

Тел. для довідок 8 (044) 424-20-89 
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

Приватний нотаріус Царичанського районного н/о Дніпропе-

тровської обл. Сало Вікторія Володимирівна сповіщає про від-

криття спадкової справи після померлої 19.08.2019 року Шарен-

ко Марії Дмитрівни. Спадкоємців прохання звертатися за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Ца-

ричанка, вул. Першотравнева, 3, тел. 0506084235.

Приватний нотаріус Царичанського районного н/о Дніпропе-

тровської обл. Сало Вікторія Володимирівна сповіщає про від-

криття спадкової справи після померлого 17.08.2019 року По-

лянського Василя Кузьмовича. Спадкоємців прохання зверта-

тись за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський 

р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, тел. 0506084235.

Іванківський районний суд Київської області розглядає цивільну справу за позовом Мос-
каленка Романа Володимировича до Червінського Михайла Васильовича, третя особа: То-
вариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта»» про стяг-
нення матеріальних збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (справа 
№366/2308/18, провадження №2/366/18/20). Відповідач по справі Червінський Михайло Ва-
сильович, 13.11.1989 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: смт Бородянка, вул. 
Травнева, 9 Київської області, викликається на 24 квітня 2020 року на 13 год. 30 хв. до суду 
за адресою: смт Іванків, вул. І. Проскури, 14, Київської області, для участі у розгляді справи 
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позовної заяви та докази. У 
разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Н. А. Тетервак

Приватний нотаріус Бака О. В. 
(Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 
0675672224) запрошує спадкоємців 

померлої 05.01.2020 року 
Шулік Любові Іванівни.

Втрачені документи 

на право власності на моторний човен 

«Крим» (судновий білет), 

видані на ім’я Пицко О. В., 

вважати недійсними.

Втрачене посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна №00938/01 

на ім’я Щербина Віталій Васильович, 

видане 15.04.2015 р., 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право 
на спадщину, видане 08.04.2010 р. 

Одинадцятою  Харківською державною 
нотаріальною конторою за р/№ 5-375 

за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудів-
ників, буд. 89-а, кв. 28 на ім’я Рич Лідії 

Іллівни, вважати недійсним.

Приватний нотаріус Бака О. В. 
(Дніпропетровська область, 

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 
0675672224) запрошує спадкоємців 

померлого 23.10.2019 року 
Трофимова Валерія Михайловича.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового прова-

дження викликає як обвинуваченого Блажівського Петра Ілліча, 
7 вересня 1961 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Жовтнева, 77 а, кв. 105,7 м. Полтава) по кримінально-
му провадженню №42015170000000069 у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст.368 КК України, в судове засідання на 14.00 
год. 13.04.2020, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апе-
ляційного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П. І. обов’язкова. У разі неявки Бла-
жівського П. І. до суду, з моменту опублікування повістки про ви-
клик, він вважається належним чином ознайомленим з її зміс-
том, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Корсун

Святошинський районний суд міста Києва викликає  
як потерпілого: КАРПЕНКА Олександра Миколайовича  
(к/п № 12012000000000029) у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександрови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 23 березня о 14:00 
в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого.

Суддя Л. Г. Косик

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: Херсон-
ська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) викликає Котлярев-
ського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою:  
Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному 
провадженню № 12014230000000681 за фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоро-
вичем кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.5 КК України, як обвинуваче-
ного та повідомляє, що 20.03.2020 року о 14:00 год., 03.04.2020 року о 13:00 год., 15.04.2020 
року о 13:30 год., 24.04.2020 року о 13:00 год., 15.05.2020 року о 14:00 год., 22.05.2020 року о 
13:00 год. відбудеться спеціальний судовий розгляд зазначеного кримінального проваджен-
ня в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н. В., суддів Ведяшкіної Ю, В., Чирсько-
го Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більше як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 
КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження.

СПРАВА «ЄЛЬНИК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF YELNIK v. UKRAINE)

(заява № 10444/13)

Стислий виклад рішення від 06 лютого 2020 року
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за пунктом 3 статті 5 Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість тримання його під вар-
тою під час досудового розслідування, а також за пунктом 1статті 6 Конвенції на надмірну тривалість кримінального про-
вадження.

Розглянувши скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, посилаючись на рішення у спра-
вах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», дійшов висновку, що у цій справі тривалість тримання заявни-
ка під вартою під час досудового розслідування була надмірною та констатував порушення цього положення Конвенції. 

Європейський суд також розглянув решту скарг заявника та, враховуючи всі наявні у нього матеріали, дійшов висно-
вку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у рішенні у справі «Меріт проти України».

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю триман-

ня під вартою під час досудового розслідування;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо іншої скарги, висунутої за усталеною практикою 

Суду (див. таблицю у додатку);
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця су-

ма має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься 

простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме 
в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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Природне розмаїття півдня —  
в єдиному збірнику

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. На Миколаївщи-
ні функціонують п’ять регіональних 
ландшафтних парків: «Гранітно-
степове Побужжя», «Кінбурнська 
коса», «Приінгульський», «Тилі-
гульський» та «Висунсько-Інгулець-

кий». Це природна окраса краю.  
На цих територіях зберігаються ти-
пові та унікальні для Степової зо-
ни України природні комплекси: ді-
лянки долин великих та середніх рі-
чок, відшарування гнейсів, гранітів 
та вапняків, масив Нижньодніпров-
ської піщаної арени, ділянки цілин-
ного степу, солоні й прісні водойми 

Північно-Західного Причорномор’я. 
Усі дані про ці унікальні природні 
пам’ятки вперше систематизовано 
у збірнику «Регіональні ландшаф-
тні парки Миколаївщини».

 Книгу видало управління еколо-
гії та природних ресурсів Микола-
ївської облдержадміністрації. Ав-
торський колектив — екологи, ке-

рівники парків, чиновники управ-
ління. У книжці подано найкращі 
світлини 18 фотографів. Видання 
містить загальну характеристику 
кожного з парків, опис території та 
її особливостей, інформацію про 
флору й фауну, історичні довідки, 
контакти адміністрацій. Збірник 
видали накладом 250 примірників, 
які передали вищим навчальним 
закладам, бібліотекам і музеям. 

У збірнику йдеться, що природ-
но-заповідний фонд Миколаїв-
ської області представлений 147 
територіями та об’єктами,  пло-
ща яких становить 77,1 тисячі гек-
тарів, або 3,14% території області. 
Загальна площа усіх регіональних 
ландшафтних парків Миколаїв-
щини становить 39,39 тисячі гек-
тарів, або 51% природно-заповід-
ного фонду області.

Усі парки — складова природ-
но-заповідного фонду України. 
Саме ці місця обирають для подо-
рожей туристи. Тож путівник ста-
не у пригоді всім, кого цікавлять 
природні особливості країни.

В Ужгороді відкрито знакову фотовиставку
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ВІКОПОМНА ДАТА. Цими днями в коридорах Закар-
патської облдержадміністрації демонструють фотовис-
тавку, яка розкриває велич і трагедію Карпатської Украї-
ни, що існувала в 1939 році. Виставку підготовлено до від-
значення 81-ї річниці проголошення самостійної держави 
українців на найзахідніших територія їхнього проживан-
ня. Усі тематичні банери, виготовлені поліграфічним спо-
собом, відзначаються високою інформативністю матері-
алів. Загалом 20 банерів підготували фахівці Українсько-
го інституту національної пам’яті спільно з істориком Олек-
сандром Пагірею. Лейтмотивом стали слова президента 
Карпатської України Августина Волошина на першому ба-
нері: «Наша земля проголошує: вона була, є й хоче бути 
українською». Саме їх він сказав на Соймі, що відбувся 15 
березня 1939 року в Хусті, де було проголошено незалеж-
ність Карпатської України. 

Стенди мовою світлин, на яких зафіксовано унікаль-
ні події, документи, розповідають про історію першого 
на закарпатських землях державного утворення укра-
їнців. Представлені фотокопії архівних документів із 
Державного архіву Закарпатської області — про ви-
бори до першого Сойму Карпатської України. Голосу-
вання до цього виборного органу відбулося 12 люто-
го 1939 року. Окрема експозиція знайомить із подіями 
1918—1919 років, коли у краї здійснили першу спро-
бу об’єднання з Українською Народною Республікою.

У Тернополі 
вшанували  
земляка-героя

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. На фасаді будівлі управління соціальної полі-
тики Тернопільської міської ради урочисто відкрили меморіаль-
ну дошку Андрієві Питаку. У цій установі Андрій працював голо-
вним спеціалістом. Звідси його мобілізували на військову службу. 
У складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав дер-
жавну незалежність України від російського агресора і сепаратис-
тів на Донбасі. Загинув Герой 1 березня 2016 року в Попаснян-
ському районі на Луганщині. Посмертно його нагороджено орде-
ном «За мужність» ІІІ ступеня. Рішенням міської ради Андрієві Пи-
таку присвоєно звання Почесного громадянина Тернополя. 

На церемонії відкриття меморіальної дошки зазначали, що Ан-
дрій Питак був відкритою, щирою, відповідальною і життєрадісною 
людиною. Таким він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто знав 
його.

Поповнився автобусний парк Кременчука
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДНОВИЛИ МАРШРУТ. 16 
березня у Кременчуці віднов-
лено автобусний маршрут №25 
вул. Правобережна — ПАТ «Укр-
татнафта», який не працював 

майже 20 років. На цей напря-
мок вийшли відразу 10 автобу-
сів. Нові машини комфортні й 
зручні у керуванні. Водій такого 
автобуса має змогу контролюва-
ти ситуацію в салоні, бо в маши-
ні працює система відеоспосте-
реження.  

Придбання й вихід на 
маршрут нових комунальних 
автобусів — черговий крок 
у реформуванні пасажир-
ських перевезень у наддні-
прянському місті. За остан-
ню п’ятирічку міська влада 
для поліпшення обслугову-

вання кременчуківців придба-
ла і спрямувала на маршрути 
40 нових тролейбусів, а відни-
ні з мікрорайону Молодіжного 
на правобережжя курсувати-
муть з інтервалом 15 хвилин 
ще й 10 нових комунальних 
автобусів. Меморіальна дошка Андрієві Питаку
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Мальовничий РЛП «Гранітно-степове Побужжя» лежить у долині Південного Бугу

Сєверодонеччани посадили перші 18 тисяч 
саджанців сосни

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

АКЦІЯ. Понад 400 жителів міс-
та хіміків узяли участь в заході 

«Відновлюємо ліси разом»,  по-
садивши на 4 гектарах місцевого 
лісомисливського господарства 
18 тисяч саджанців сосни. У міс-
ті, де в кожен парк і сквер дово-

диться завозити родючий ґрунт, 
аби тут росли дерева й кущі, лю-
ди добре розуміють необхідність 
зелених легенів. Як повідомляє 
пресслужба Сєверодонецької 

міської ради, саджанці сосни ви-
саджували на погоджених з ДП 
«Сєверодонецьке лісомислив-
ське господарство» ділянках, що 
постраждали від пожеж.

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р


	18_p1
	18_p2
	18_p3
	18_P4
	18_P5-13
	18_P14-18
	18_P19
	18_p20

