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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

НІККІ ГЕЙЛІ:  «Російські солдати  
в Україні не для захисту 

російськомовних 
українських громадян, 

а для впровадження 
російського 
контролю  

над країною».

Гроші означають 
довіру 

ПІДТРИМКА. «Вітаю рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до 
започаткування нової програми макрофінансової допомоги Укра-
їні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого ро-
ку», — так на своїй сторінці у Facebook Президент Петро Порошен-
ко відреагував на позитивне для нас рішення щодо нового пакета 
макрофінансової допомоги Україні обсягом мільярд євро.

На переконання глави держави, це важливий сигнал з боку дер-
жав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відда-
ності подальшій підтримці нашої країни. Європейська Рада схвали-
ла угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової до-
помоги 29 травня, повідомляє УНІАН. Допомогу буде розділено на 
транші, наданню кожного з яких має передувати виконання Укра-
їною певних умов, а саме: повага до демократичних механізмів, 
верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація 
економічних і фінансових реформ. Умови буде викладено в мемо-
рандумі про взаєморозуміння між Україною і Європейською комісі-
єю. Макрофінансову допомогу надаватимуть і за умови прогресу в 
запобіганні корупції та виконанні програми МВФ. 

8480 грн
становила середня заробітна плата  

у квітні. Це на 12,5% перевищує 
торішній квітневий показник

ОКРИЛЕНІ. На Харківщині вже другий рік працює унікальний 
волонтерський проект запровадження санавіації

Постійний представник США при ООН про РФ  
як рушійну силу воєнного конфлікту на Донбасі
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
використання коштів 
у сфері управління 
водними ресурсами»

Завдяки неухильному 
розвитку культури  
й духовності у Березівській 
ОТГ на Сумщині 
примножують достаток

ПРІОРИТЕТ

2

Українців має бути більше, і більше щасливих
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Молоді лідери приміряли до себе крісла урядовців

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Напередодні 1 червня, Міжна-
родного дня захисту дітей, не 

дивно, що засідання Кабінету Мі-
ністрів розпочалося з того, що до 
зали зайшли хлопці й дівчата різ-
ного, переважно шкільного віку, й 
зайняли місця серед міністрів. 

Члени уряду були трохи зди-
вовані, та Прем’єр одразу пояс-
нив, що на засіданні йтиметься 
переважно про захист прав ді-
тей. 

«Важливо, щоб наші діти бу-
ли щасливими. І вимір їхньо-
го щастя залежить від дорос-
лих. Маємо пам’ятати, що тре-
ба сформувати середовище, 

яке дасть кожній дитині мож-
ливість розвитку. Українців 
має бути більше, і більше щас-
ливих», — наголосив Володи-
мир Гройсман. Він анонсував 
рішення уряду, які мають ста-
ти поштовхом розвитку дитин-
ства. 

Із 1 вересня 2018 року уряд 
запроваджує традицію: відте-

пер кожна родина, в якій на-
родився малюк, отримуватиме 
від держави спеціальний «Па-
кунок малюка», в якому буде 
зібрано речі, потрібні для пер-
ших тижнів життя новонаро-
дженого, а також інформаційні 
матеріали для мам про те, ку-
ди вони в разі потреби зможуть 
звернутися по підтримку й ква-

ліфіковану допомогу. Вартість 
набору, який родини отримува-
тимуть безплатно, становитиме 
близько 5 тисяч гривень.

«Кожна дитина отримає від 
держави бебі-бокс, зібраний з 
любов’ю, щоб на перших ета-
пах життя малюка в мами 
було все для повноцінного 
догляду за ним. 

Порятунок 
приходить із неба Ф
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Заява про екологічні наслідки діяльності 
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності. Даною частиною проекту передбачаєть-

ся розміщення АГЗП на території АЗС за адресою: Луганська обл., м. Рубiжне, вул. Трудова, 5-а, з відпуску 
зріджених газів (пропан-бутан) населенню. 

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної 
оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан 
навколишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря 
при експлуатації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіганні та заправці в ав-
томобілі. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря. Мож-
ливі викиди: шкідливих речовин: пропан — 0,0784 г/сек., 0,367 т/рік; бутан — 0,183 г/сек., 0,649 т/рік. Для 
зменшення впливу на атмосферу передбачаються заходи: установка газоурівнюючої системи; впроваджен-
ня сучасної технології; на австоцистерні зрідженого газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві гумотканевого рукава; для автома-
тичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на трубопроводі парової фа-
зи встановлюється швидкісний клапан. Оцінка екологічного ризику проектної діяльності: — геологічне се-
редовище — не впливає; — атмосферне повітря — впливає. Вплив незначний, вклад в фонові концентра-
ції не перевищуватиме 1 ГДК; — Ґрунти — не впливає; — соціальне середовище — має позитивний вплив 
— розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць — техногенне середовище — не впливає; 
— мікроклімат — не впливає; — рослинний та тваринний світ — не впливає; — водне середовище — впли-
ває в межах нормативів.

 3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень: Замовник разом з підрядною організаці-
єю забезпечує будівництво у відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну ро-
боту у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промислової сані-
тарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: 
93011, Луганська обл., м. Рубiжне, пл. Володимирська, 2. Громадські слухання не проводились.

Державний акт на земельну ділянку: Серія  
ЯЕ №199490 від 16.10.2007 р., кадастровий номер 
1410136600:00:011:0064, земельна ділянка має пло-
щу 0,0363 га, яка розташована: м.Донецьк, Калінін-
ський район, вул. Водна, 38, держакт виданий на під-
ставі договору купівлі-продажу земельної ділянки 
№894 від 05.03.2004 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 010714600283; вищевказаний державний акт виданий 
начальником Донецького міського управління земель-
них ресурсів А. Ф. Мирошниченко, що нележить Дани-
ловій Вірі Олександрівні, вважати недійсним в зв’язку з 
втратою.

Державний акт на земельну ділянку: Серія  
ЯБ №477459 від 19.12.2006 р., кадастровий номер 
1410136600:00:011:0188, земельна ділянка має пло-
щу 0,00155 га, яка розташована: м.Донецьк, Калінін-
ський район, вул. Водна, 34, держакт виданий на підста-
ві договору купівлі-продажу земельної ділянки №4479 
від 26.12.2005 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 010614600332; вищевказаний державний акт виданий 
начальником Донецького міського управління земель-
них ресурсів А. Ф. Мирошниченко, що нележить Дани-
ловій Вірі Олександрівні, вважати недійсним в зв’язку з 
втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
а саме: житловий будинок літера Л-3, загальною пло-
щею 1393,1 кв.м., житлова площа 462,1 кв.м. з надвірни-
ми побудовами, від 23.06.2008 р., серія та номер бланка 
САС079624, який знаходиться за адресою: м. Донецьк, 
вул. Водна, буд. 36, видане Головним управлінням бла-
гоустрою та комунального обслуговування Донецької 
міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету 
Калінінської районної в м. Донецьку ради від 14.05.2008 р.,  
№ 186/2, видано начальником головного управління  
М. В. Баранецьким  на ім’я Данилова Віра Олександрівна 
та Данилов Вячеслав Костянтинович, вважати недійсним 
в зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: Серія  
ЯЕ №199489 від 16.10.2007 р., кадастровий номер 
1410136600:00:011:0089, земельна ділянка має пло-
щу 0,0600 га, яка розташована: м.Донецьк, Калінін-
ський район, вул. Водна, 36, держакт виданий на під-
ставі договору купівлі-продажу земельної ділянки 
№893 від 05.03.2004 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 010714600282; вищевказаний державний акт виданий 
начальником Донецького міського управління земель-
них ресурсів А. Ф. Мирошниченко, що нележить Дани-
лову Вячеславу Костянтиновичу, вважати недійсним в 
зв’язку з втратою.

Втрачене свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю  
№ 3671, видане 26.03.2009 року на підставі рішення Київської місь-
кої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.03.2009 р.  
№ 28-8-29 на ім’я Клименко Ганни Петрівни, вважати недійсним.

Втрачені документи 

на Понтон з реєстраційним номером КИЕ-7553 

на ім’я Магдик Сергій Борисович вважати недійсними.

Втрачений судновий білет, 
реєстраційний номер 3-409762 на човен ОДА 2304 к «МКМ», 

виданий на ім’я Ніколаєвої Тамари Миколаївни, 
вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/42/2018) за обвинуваченням 
Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Протасова Аркадія Сер-
гійовича, який зареєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Горлівка Доне-
цької області, у судове засідання, яке відбудеться 6 червня 2018 року о 12.45 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що 
о 10.30 годині 6 червня 2018 року призначено судовий розгляд по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Володи-
мировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому на підставі ухвали суду від 
26.04.2017 року здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимировичу, 08.05.1979 р.н., 
який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, необхідно 
заявитись до зали судового засідання № 5 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: м. Покровськ, вул. Європейська, 20 
Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений Церковніков 
Ф.В. вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Бородавка К. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єрмакова 
Івана Федосовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Адмірала Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться 5 червня 2018 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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

З 1 червня 2018 року 

оголошується проведення конкурсу на здобуття 

щорічної Премії Кабінету Міністрів України 

за розроблення і впровадження інноваційних 

технологій відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701.

Умови проведення конкурсу розміщено 

на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 

України (www.mon.gov.ua) у розділі «Головна», 

«Наука», «Наука», «Премія Кабінету Міністрів 

України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій», підрозділі «Вимоги 

до оформлення документів».

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає відповідача Букіна Євгена Борисови-
ча по цивільній справі № 486/545/18 за позовною за-
явою Кіпчарської Олени Анатоліївни до Букіна Євгена 
Борисовича, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору: Орган опіки та піклу-
вання Южноукраїнської міської ради Миколаївської 
області, про позбавлення батьківських прав.

Засідання відбудеться 11.06.2018 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, зал су-
дових засідань № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва розглядатиметься за його відсутності на підставі 
наявних матеріалів.

Суддя О. Д. Франчук

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 
18.01.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімфе-
рополь) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засі-
дання, яке відбудеться 5 червня 2018 року о 08 год. 
55 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7,  
під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Офіційне оголошення ПАТ «Укртелеком»

З 1 вересня 2018 року ПАТ «Укртелеком» припи-

няє  надання   застарілої  послуги зв’язку по фіксо-

ваному  телефону  за допомогою ручної комутації – 

«Прямий телефон», яка втратила свою актуальність 

і не користується попитом серед споживачів. Раніше 

цією послугою користувалися абоненти – юридичні 

особи.   

Детальну інформацію про послуги  компанії для 

юридичних осіб можна отримати у Контакт-центрі за 

номером 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в ме-

жах України з номерів українських операторів).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22017050000000260 (справа № 1-кп/243/393/2018) за обвину-
ваченням Барташевич Лілії Вікторівни за ч. 2 ст. 110 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Бар-
ташевич Лілію Вікторівну, яка проживає за адресою: вул. Дарві-
на, б. 13, кв. 46, м. Слов’янськ Донецької області, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 7 червня 2018 року о 09.00 год. у 
залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове 
засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату ново-
го засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченої та/або ухвалу про накладення на неї грошового стягнення 
в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за обвину-
ваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Єфімова Тараса Олеговича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 6 червня 2018 року о 12.45 год. у залі судового за-
сідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: 95053, 
вул. Мате Залки, 7-б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 5 
червня 2018 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

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

Окружний адміністративний суд м.Києва викли-
кає  приватного нотаріуса Киівського нотаріального 
округу Суперфіна Бориса Михайловича для участі у 
судовому засіданні по судовій справі № 826/2561/16 
за позовом Коваленка Віктора Григоровича. Судо-
ве засідання відбудеться 07.06.2018 р. о 12.00 год. 
за адресою: м. Київ (01051, вул. Болбочана Петра, 8, 
корпус 1, зал засідань №9). Окружний адміністратив-
ний суд м. Києва зобов’язує відповідача подати у су-
дове засідання всі наявні та раніше не подані доку-
менти. Окружний  адміністративний суд роз’яснює,  
що наслідками неявки відповідача до суду у судове 
засідання  є  ст. ст. 205, 206 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України.

Суддя Чудак О.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомир-
ська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 11 годину 00 хвилин 7 червня 2018 
року (корп. № 1, каб. №12), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігна-
това Д. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого  
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвину-
вачений Ігнатов Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до 
суду на 13.00 год. 7 червня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для учас-
ті в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним прова-
дженням щодо Кабація Володимира Васильовича, обвинуваченого за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого призначено на 13.00 год. 
06.06.2018 р.

Обвинуваченому Кабацію Володимиру Васильовичу необхідно 
з’явитись до каб. № 15 Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Європейська, 20, на 13.00 год. 06.06.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Запорожця Петра Петровича, 11.01.1950 року народжен-
ня (останні відомі місця проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 17а; АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київ-
ська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 червня 
2018 року о 10 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою:  
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням  
судді Павленко О. О

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Красільникова Олександра Львовича, 16.10.1960 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 17/19) у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 11 червня 2018 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою:  
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16, під головуванням  
судді Павленко О. О

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження, який підозрюється у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Левченко Роман Олексійович (за-
реєстрований за адресою: Донецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинсько-
го), 32), викликається на 15.06.2018 року о 13.30 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по  
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Меренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року народження, у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Меренков М.М. (зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине, вул. Короленка, 55/34), викликаєть-
ся на 19.06.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +20  +25
Житомирська +7  +12 +21  +26
Чернігівська +5  +10 +18  +23
Сумська +3    +8 +16  +21
Закарпатська +11  +16 +24  +29
Рівненська +9  +14 +22  +27
Львівська +10  +15 +23  +28
Івано-Франківська +9  +14 +23  +28
Волинська +10  +15 +22  +27
Хмельницька +9  +14 +23  +28
Чернівецька +11  +16 +23  +28
Тернопільська +10  +15 +23  +28
Вінницька +9  +14 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +5  +10 +20  +25
Кіровоградська +6  +11 +20  +25
Полтавська +4    +9 +17  +22
Дніпропетровська +6  +11 +19  +24
Одеська +14  +19 +23  +28
Миколаївська +12  +17 +23  +28
Херсонська +13  +18 +23  +28
Запорізька +12  +17 +22  +27
Харківська +3    +8 +16  +21
Донецька +6  +11 +18  +23
Луганська +3    +8 +16  +21
Крим +12  +17 +21  +26
Київ +9  +11 +22  +24
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по 
кримінальній справі № 185/10195/16-к за обвинуваченням Колоса 
Володимира Анатолійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, викликає обвинуваченого Колоса Володими-
ра Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке призначене на 
6 липня 2018 року о 10.00 год. та яке буде проводитися головую-
чим суддею Самоткан Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135.

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

«Лісова пісня» 
щепкінців — 
у п’ятірці найкращих

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! Підбито підсумки першого етапу Всеукраїнського 
фестивалю-премії «Гра», який у мистецьких колах ще назива-
ють театральним «Оскаром». У номінації «За найкращу драма-
тичну виставу» до п’ятірки найкращих увійшла вистава Сум-
ського обласного академічного театру драми та музичної коме-
дії імені М. Щепкіна «Лісова пісня». Висока нагорода тим при-
ємніша і вагоміша, що її виборювали 70 театральних колекти-
вів України, а до лонг-листа ввійшли 27 вистав. Серед найкра-
щих — театральні колективи із Закарпаття, Києва, Харкова та 
Чернігова.

За словами директора сумського театру заслуженого діяча 
мистецтв Миколи Юдіна, до цього успіху колектив ішов кілька 
років. Нині вся робота спрямована на підвищення акторської 
майстерності, пошук нових сценічних рішень, вивчення і запро-
вадження найкращого вітчизняного та світового театрального 
досвіду. 

Фестиваль, який заснувала Національна спілка театральних 
діячів, в Україні проводять уперше. Він не має аналогів серед 
вітчизняних культурно-мистецьких заходів. Його мета — пре-
зентація найкращих театральних досягнень глядачам і міжна-
родній спільноті. 

Червень урожай замовляє
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. На Онуфрія сонце повертає на зиму, 
літо — на спеку

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як і передбачали попе-
редні прогнози, пого-

да у травні була мінливою. 
Короткочасні дощі, помір-
не тепло вдень і нічна про-
холода посприяли буй-
ноцвіттю садовини. Горі-
хи, яблуні, вишні, череш-
ні й сливи вкрилися ряс-
ною зав’яззю. Давно ві-
домо: що у травні зійшло, 
відцвіло і зав’язалося — 
влітку гарно вродить. Що-
правда, на садовину в цей 
час подекуди чатує небез-
пека — нічні примороз-
ки. У цьому разі слід бу-
ти готовими до захисту 
майбутнього врожаю. До-
свідчені господарі завжди 
тримають на ділянках за-
паси прілої соломи, трух-
лявої деревини. Нічне об-
курювання димом обері-
гає сади від пошкодження 
приморозком. 

У хліборобів власний ме-
тод турботи про майбутній 
урожай. Першого дня мі-
сяця, на який припадає ре-
лігійне свято Івана Довго-
го, вони проводять давній 
обряд. Удосвіта виходять 
у поле зі сплетеним із вер-
бових гілок колесом. Ката-
ючи його по межах, при-
мовляють: «Котися, ко-
лесо, котися — нехай ни-
ва щедро колоситься!» Як-
що день буде погожий — 
упродовж місяця йтимуть 
дощі. А якщо йтиме дощ, 
місяць буде посушливим. 
На червень припадає літ-
ній релігійний піст — Пе-
трівка. Розпочинається 
він на другому тижні піс-
ля Трійці й триває до свя-
та Петра і Павла (12 лип-
ня). Це пора перших сіно-

косів. Піст пов’язаний з по-
чатком літньої спеки і за-
кінченням торішніх запа-
сів продуктів харчування. 
У Петрівку поповнюєть-
ся вітамінний стіл. Редис-
ку, салати, щавель, капус-
ту, цибулю та іншу свіжу 
городину можна спожива-
ти щодня. На буряковому 
відварі, квасі готують хо-
лодні борщі. Дуже корисні 
в цей час полуниці, череш-
ні, весняний мед.

У червні народні синоп-
тики складають прогнози 
на майбутнє, спостерігаю-
чи за станом погоди в такі 
дні релігійних свят: Усти-

на й Харитона (14), Кири-
ла (22), Онуфрія Сонцево-
рота (25).

У нашому національно-
му фольклорі свято Усти-
на й Харитона характе-
ризується такими при-
слів’я ми: «Устин тягне до-
гори коноплі, а Харитон 
— льон», «Устин і Хари-
тон жито квасять або кра-
сять», «Устин та Хари-
тон плекають жито, а Лу-
ка — ярину». Ці та інші 
прислів’я дають зрозумі-
ти, що старі люди за при-
кметами цього дня прогно-
зували майбутній урожай 
льону та хлібної ниви. По-

гожа днина обіцяла гарний 
урожай жита, а похму-
ра або з дощем — щедрий 
ужинок яровини, збір ко-
нопель і льону.

На Кирила, в день літ-
нього сонцестояння, земля 
віддає сонцю всю свою си-
лу. Найдовший день і най-
коротша ніч — 22 червня. 
Старі люди кажуть: «Ки-
рило весну проводжає, а 
на осінь позирає». Якщо 
цього дня сонячна погода, 
осінь буде теплою, затяж-
ною, зі щедрим урожаєм 
садовини. 

Лагідним сонячним днем 
22 червня 1941 року на на-
шу мирну землю вторгла-
ся гітлерівська навала. 10 
мільйонів українців поля-
гли у цій борні, 2,3 мільйо-
на було вивезено на при-
мусові роботи. Вшановую-
чи пам’ять жертв минулої 
війни, у скорботі пом’янімо 
й тих, кого втратили за час 
нинішнього спротиву ро-
сійській агресії на сході 
України.

На Онуфрія Сонцеворо-
та дівчата збирають по-
льові квіти, плетуть із них 
віночки, прикрашають 
світлиці. Пелюстками ма-
ку, троянд натирають щіч-
ки, «щоб рум’янець не схо-
див з личка». Цього дня за-
кінчується літнє сонцесто-
яння, тривалість дня ско-
рочується. Сонце повер-
тає на зиму, літо на спе-
ку, свідчить народна при-
кмета. Стабільне тепло має 
тривати до першого Спаса 
(19 серпня). Росяні ранки 
Онуфрієвого тижня — за-
порука гарного врожаю і 
теплої осені. 

Нехай усі хороші про-
гнози і прикмети збува-
ються. 

НАШ КАЛЕНДАР
1 червня — День захисту дітей; Всесвітній день батьків
3 червня —  День працівників місцевої промисловості; День 

працівників водного господарства
4 червня —  Міжнародний день безневинних дітей — жертв 

агресії; Початок Петрового посту
5 червня — Всесвітній день довкілля
6 червня — День журналіста України
8 червня — Всесвітній день океанів

10 червня — День працівників легкої промисловості
12 червня —  День працівників фондового ринку; Всесвітній 

день боротьби проти застосування дитячої праці
13 червня —  Міжнародний день поширення інформації щодо 

альбінізму
14 червня — Всесвітній день донора крові
15 червня —  Всесвітній день поширення інформації про зло-

вживання щодо літніх людей
17 червня —  День медичного працівника; Всесвітній день бо-

ротьби з опустелюванням і посухою
20 червня — Всесвітній день біженців
22 червня —  День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні
23 червня —  День державної служби; День державної служ-

би ООН; Міжнародний день вдів
24 червня —  День молоді; День молодіжних та дитячих гро-

мадських організацій
25 червня — День моряка
26 червня —  Міжнародний день підтримки жертв тортур; Між-

народний день боротьби зі зловживанням нарко-
тичними засобами та їх незаконним обігом

28 червня — День Конституції України

Усе радіє літу, яке дарує тепло, духмяний запах трав і розваги на природі


