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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Консенсус-прогноз МВФ, 
Мінекономіки, світових 

аналітичних агенцій 
становить мінус 4,8% падіння 

ВВП України цьогоріч. 
Порівняно з плюс 3,7% 
торік різниця — 8,5% 

ВВП. Але з другого 
півріччя цього року 

прогнозуємо поступове 
зростання економіки».

Регіони отримали ліки 
на 1,1 мільярда гривень

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Завдяки скороченню дебіторської заборгова-
ності постачальників ліків на 17% розблоковано їх постачання в регіо-
ни. Там уже отримали медикаменти на суму 1,1 мільярда гривень, по-
відомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Щодо початку закупівель ліків за бюджетні кошти 2020 року, то  
ДП «Медичні закупівлі» вже оголосило тендери за двома напрямами 
— доросла і дитяча онкологія. 

А минулого тижня МОЗ узгодило два інвестиційні проєкти. Зокре-
ма щодо модернізації молекулярно-генетичної лабораторії в Націо-
нальному інституті раку, що дасть змогу зменшити кількість діагнос-
тичних і лікувальних помилок в онкології щонайменше на 25%, збіль-
шить кількість трансплантацій. Головне — лікування відбуватиметься 
в Україні, а не за кордоном, що дасть змогу рятувати більше життів. 
Другий проєкт стосується Національного інституту серця — йдеться 
про оновлення обладнання, аби мати змогу рятувати більше життів, 
а також термомодернізацію будівлі.

14,6 млн 
українських абонентів мобільного 
зв’язку користуються послугами 

високошвидкісного 4G-зв’язку, за даними 
Міністерства цифрової трансформації

З ПЕРШИХ ВУСТ. Про вплив коронавірусної кризи  
на розвиток усього спектра перевезень розповів міністр 
інфраструктури Владислав Криклій

Як пересуватимемося 
за нових реалій

Прем’єр-міністр про плани уряду, викладені в Програмі 
його діяльності, спрямовані на подолання кризових 
явищ в економіці  
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Географічне значення 
походження товару 
вже за місяць 
може отримати 
маріупольська черешня

УПІЗНАВАНО СМАЧНО

На переконання  більшості  
експертів, владним 
структурам слід і надалі 
регулювати вартість 
соціально значущих продуктів
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За принципами справедливого  
та об’єктивного оцінювання
ОСВІТА. Скасування ЗНО неприпустимо й може створити корупційні ризики під час вступу до вишів

Міністерство освіти і науки го-
тове до проведення ЗНО в 

безпечних умовах та відповідно 
до рекомендацій Головного дер-
жавного санітарного лікаря Укра-

їни і епідеміологічної ситуації. 
Скасовувати ЗНО неприпустимо, 
оскільки це єдиний об’єктивний 
інструмент оцінювання і механізм 
прозорого вступу до вишу, а йо-

го відсутність створить значні ко-
рупційні ризики. 

«Міністерство, Український і 
регіональні центри оцінювання 
якості освіти готові проводити 

ЗНО в безпечних умовах згідно з 
рекомендаціями Головного дер-
жавного санітарного лікаря та 
гнучко реагують на дані від МОЗ 
щодо епідеміологічної ситуації. 

Пункти проведення тестування 
забезпечено медичними маска-
ми, термометрами, анти-
септиками й захистом для 
медиків. 3
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +26 +31 Черкаська +14 +19 +26 +31

Житомирська +13 +18 +24 +29 Кіровоградська +14 +19 +26 +31
Чернігівська +14 +19 +26 +31 Полтавська +15 +20 +27 +32
Сумська +14 +19 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +28 +33
Закарпатська +11 +16 +19 +24 Одеська +14 +19 +25 +30
Рівненська +12 +17 +24 +29 Миколаївська +14 +19 +25 +30
Львівська +11 +16 +21 +26 Херсонська +16 +21 +26 +31
Івано-Франківська +11 +16 +20 +25 Запорізька +15 +20 +26 +31
Волинська +12 +17 +23 +28 Харківська +15 +20 +29 +34
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +16 +21 +29 +34
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +14 +19 +29 +34
Тернопільська +12 +17 +22 +27 Крим +16 +21 +24 +29
Вінницька +13 +18 +24 +29 Київ +17 +19  +28 +30

Укргiдрометцентр
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Зірки і зіроньки
ТАЛАНТИ. Більше тисячі дітей з Донецької та Луганської 
областей взяли участь у всеукраїнському фестивалі 
виконавчого мистецтва, який уперше пройшов дистанційно 

Ігор ЗОЦ, 
«Урядовий кур’єр»

Про це розповіли в 
управлінні сім’ї, моло-

ді та масових заходів наці-
онально-патріотичного ви-
ховання Донецької облдер-
жадміністрації, що разом 
із Всеукраїнським благо-
дійним фондом «Зірки і зі-
роньки» організували захід. 
Під час фестивалю талано-
виті діти змагалися  у ви-
конанні пісень, танцюваль-
них номерів, сценічній мо-
ві та оригінальному жанрі. 
Нинішня пандемія не змо-
гла порушити 23-річну тра-
дицію, але змінила формат 
фестивалю — творчі ко-
лективи разом зі своїми пе-
дагогами записували відео-
презентації. У фінал за рі-
шенням журі потрапили 
виконавці  235 концертних 
номерів.

Майже 300 відеозаписів 
концертних номерів надій-
шло для відбіркового туру.

За словами директора 
благодійного фонду «Зірки і 
зіроньки» Людмили Черни-
ченко, проєкт було спрямо-
вано на виявлення та під-
тримку обдарованих і тала-
новитих дітей із різних ку-
точків України, зокрема з 
Донецької області, згідно з 
регіональною комплексною 
програмою «Молодь і сім’я 

Донеччини 2016—2020 ро-
ки».

«У зв’язку з карантином 
було змінено формат про-
ведення фінальних заходів 
фестивалю. Ми не змогли 
зібрати дітей у травні, то-
му вирішили провести йо-
го дистанційно, — розпо-
віла Людмила Черничен-
ко. — Ще торік у Дружків-
ці відбулися відбіркові ту-
ри у форматі відеозапи-
су конкурсно-концертної 

програми. Згодом додатко-
во зібрали відеозаписи но-
мерів заявлених учасників 
заочного туру нашого фес-
тивалю».

Увесь  архів відео, а це 
майже 300 роликів, ма-
ли переглянути члени жу-
рі, щоб визначити тих, хто 
ввійде до фіналу. Такими 
виявилися 235 концертних 
номерів — понад 1200 учас-
ників з 21-го міста і селища 
Донецької області: Бахмут, 
Білозерське, Білецьке, Гір-
ник, Добропілля, Дружків-
ка, Краматорськ, Курахо-
ве, Лиман, Покровськ, село 
Покровське, Миколаївка, 
Мирноград, Торецьк, Укра-
їнськ, Селидове, село Сер-
гіївка, Слов’янськ, Світло-
дарськ, Родинське, Часів 
Яр та міст Сєверодонецьк і 
Лисичанськ з Луганщини.

Виступи дітей  оціню-
вали педагоги з проєкту 
«Х-Фактор» і відбору Євро-
бачення. «Кожен номер оці-
нюється окремо і ні з ким не 
порівнюється, — зазначила 
Людмила Черниченко. — 
Тому в нашому проєкті за-
вжди багато перших місць. 
Враховуються не тільки 
здібності дітей, або підго-
товка номера, бачення пер-
спективи розвитку кожно-
го учасника або колективу».

Цьогорічний фестиваль 
започаткував  нову тради-

цію — висвітлення учас-
ті батьків, які допомагають 
дітям готуватися до зма-
гань. Відтак було проведе-
но акцію «Разом до мрії», 
яка дала змогу через віде-
оролики побачити батьків, 
які разом з дітьми готують-
ся до виступів, їхню важ-
ливу роль у житті творчо-
го колективу. Особливо від-
значилися в цій акції во-
кальний колектив «Сона-
та» (Слов’янськ) під керів-
ництвом Олександра Ку-
риленка, зразкова хорео-
графічна студія «Каприз» 
(Лиман) під керівництвом 
Катерини Резванової та 
ансамбль естрадного тан-
цю «Едельвейс» (Мико-
лаївка), яким керує Неля 
Огнєва.

За словами організато-
рів, акція «Разом до мрії» 
у майбутньому може пе-
рерости в окремий фести-
валь, адже саме батьки да-
ють дитині стимул розви-
вати свої здібності. 

Члени журі підготува-
ли рецензії по кожному но-
меру. І разом з нагородами 
і призами відправили ке-
рівникам творчих колекти-
вів. Кожен учасник отримав 
фестивальні медалі, брело-
ки, брендовані сумки для 
занять, а члени журі та ке-
рівники колективів — суве-
ніри на згадку.

П’ятикласниця  
з Краматорська  
Дар’я Реброва — одна  
з переможців фестивалю

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи - Сидоренко Олек-
сандр Володимирович, 27.07.1970 р. народження, останнє місце проживання: 
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінально-
го провадження №592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 щодо Сидоренка 
Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК Укра-
їни, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 
06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання.

Підготовче судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні 
у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 
09.00 год. 25.06.2020 року, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першо-
травнева,12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04

Суддя І.М. Фоменко

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України 15 квітня 2020 року при-
йнято розпорядження № 66/16-рп/к про початок розгляду справи № 66-
1-50/16-20 за ознаками порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції з боку ФОП Добропаса Ю.Г. (ідентифікаційний номер 
3070816311), ФОП Слюсаря К.М. (ідентифікаційний номер 3345409911) та 
ФОП Слюсаря М.М. (ідентифікаційний номер 3118612952) та направлено 
вимогу про надання інформації від 15.04.2020 № 66-02/1172 ФОП Слюса-
рю М.М., який є одним із відповідачів.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначені розпорядження та вимогу, 
з їх повним текстом можна ознайомитись в Полтавському обласному тери-
торіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320, м. Полта-
ва та на вебсайті Антимонопольного комітету України (amcu.gov.ua).

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора/відо-
кремлений підрозділ/ у зв’язку з відкриттям спадкової справи пові-
домляє про розшук можливих спадкоємців 

ГОНЧАРА Всеволода Юрійовича, 
18 грудня 1927 року народження, який помер 7 вересня 2017 

року. Просимо зацікавлених осіб в строк до 17 липня 2020 зверну-
тися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул. Яросла-
ва Мудрого, №26. 

Втрачені документи на судно з бортовим номером «ua 3052 KV», 

видані на ім’я Савчук Віктора Профировича, 

вважати недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланку суворої 

звітності полісу ОСЦПВ в кількості (одна) шт.: AO 3282787, 

вважати його недійсним.

Втрачений судновий білет на судно з бортовим реєстраційним 

номером УКА-4471-К, власник Шевчук Юрій Анатолійович, 

вважати недійсним.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійо-
вич, 19.02.1991 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, Покровський (Красно-
армійський) район, с. Воздвиженка, вул. Моло-
діжна, 25 у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться о 10-00 год. 30.06.2020 року, 
об  11-00 год. 06.07.2020 року, об 11-00 год. 
17.08.2020 року до Якимівського районного 
суду Запорізької області (Запорізька область, 
смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131) 
6-13-20), для участі у судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України:  
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Плетньова Олександра Олеговича, 
10.07.1985 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Біляївський район,  
м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для учас-
ті в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеці-
ального судового провадження стосовно Плетньова О.О., обвинуваченого у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03.07.2020 
року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК

Суддя Коваленко В.М.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: GL2N018507
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами, що укладені 
з фізичними особами (автокредити)

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

06.07.2020

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/ електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/216527

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Бардачов Андрій Юрійович, 02.12.1981 

року народження, останнє відоме місце проживання:  
м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 11, кв. 33, відповідно до 
абз. 5 ч. 3 ст. 323 КГІК України, повідомляється, що по кри-
мінальному провадженню №22016730000000025 за його об-
винуваченням за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч, 2 ст. 258 КК Укра-
їни, 22.01.2019 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області постановлена ухвала про призначення судово-
го розгляду у порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) на підставі обвинувального акта по даному кри-
мінальному провадженню.

Також повідомляємо, що Бардачову А.Ю. необхідно 
з’явитися для участі у розгляді цього кримінального прова-
дження як обвинуваченому 24.06.2020 року о 08:30 год. у 
каб. 703 Херсонського міського суду Херсонської області за 
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційно-
му сайті Херсонського міського суду Херсонської області:  
ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Генко Максима Геннадійовича, 31.08.1983 року 
народження, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2, кв.115, від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження в порядку спеціально-
го судового провадження стосовно Генко М.Г., 
обвинуваченого у скоєнні злочину, передба-
ченого ч.1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке від-
будеться 25.06.2020 року об 11 год. 30 хв., за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових 
засідань №229. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,
відносно якого здійснювалось спеціальне 

досудове провадження
Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович. 

09.09.1984 року народження, уродженець м. Суми, 
громадянин України, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми. вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 
23, кв. 16 вам необхідно з’явитися 15 липня 2020 ро-
ку об 11-00 год. та 22.07.2020 року об 11-00 до За-
річного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, 
каб. 409, 4 пов. для проведення підготовчого судово-
го засідання у складі головуючого судді Янголь Є.В. та 
суддів Сидоренко А.П., Грищенко О.В. відносно Вакал 
Максима Анатолійовича за ч. 2, З, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 
ст. 366 КК України.

Явка до суду Вакал М.А. обов’язкова. У разі неяв-
ки Вакал М.А. до суду з моменту опублікування пові-
стки про виклик останній вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом, а кримінальне прова-
дження буде розглянуто без участі обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя Є.В. Янголь
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