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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 квітня 2019 року
USD 2685.3970 EUR 3021.0716 RUB 4.1985 / AU 342576.10 AG 4016.01 PT 239000.33 PD 374612.88

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Як ми ухвалювали закон 

про декомунізацію,  
так і цей  

можемо ухвалити  
у Чистий  
четвер».

Бізнес очікує на перші 
кроки новообраного 
Президента 

ЗАКЛИК. Забезпечення макроекономічної стабільності, зокре-
ма підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці, 
гарантування незалежності Нацбанку та підтримка політики низь-
кого дефіциту бюджету, захист та продовження структурних ре-
форм у медичній галузі, децентралізації тощо мають стати голо-
вним  у діяльності Президента на найближчі місяці. Крім того, біз-
нес очікує незалежності ринкових регуляторів — Антимонополь-
ного комітету та НКРЕКП, а також усебічного сприяння рефор-
мам, починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої 
приватизації великих державних підприємств. 

Як повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації, не-
обхідне є й подання на посади Генпрокурора та голови СБУ, міні-
стра закордонних справ і міністра оборони професіоналів із без-
доганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами. Переза-
пуск НАЗК та САП, підтримка діяльності НАБУ та Всеукраїнської 
асоціації кредитних спілок — першочергові кроки, які, на думку 
бізнесових кіл, має зробити Президент.

29,2%
становила заповненість українських 
газосховищ на 20 квітня. Це на 18% 
більше від показника минулого року

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА. Демократичним волевиявленням  
ми не лише показали себе як європейська країна,  
а й висловили бажання змінювати державу на краще

Українці сподіваються 
на поступ

Голова Верховної Ради про максимальну мобілізацію 
депутатів задля результативного голосування 
законопроекту «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»

4 5
 КОШИК

Новий закон про 
кредитування жодним 
чином не захищає 
позичальників, бо 
написаний під банки

ФІНАНСИ

Чому вартість цибулі в роздрібній 
торгівлі перетнула межу в долар 
за кілограм, і що буде далі — 
пояснюють експерти овочевого 
ринку
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Вільні вибори й мирна зміна влади дорівнюють міцній українській демократії
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Квадратні метри: з бюджету і не тільки
ПРОБЛЕМА. На Луганщині державні програми забезпечення житлом малодоступні  
для переселенців

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Особливість Луганщини, 
регіону №13 (саме та-

кий цифровий код має об-
ласть), у тому, що тут ве-

лика кількість вимуше-
них переселенців, котрі го-
стро потребують житла. В 
області діють шість про-
грам для поліпшення жит-
лових умов: дві держав-
ні, дві обласні та дві місь-

кі (до речі, обидві лише у  
Сєверодонецьку). Протягом 
останніх двох років (робо-
ту регіонального управлін-
ня Держмолодьжитла по-
новлено лише з 2016-го) за-
вдяки державній підтрим-

ці власні квартири отрима-
ли 45 сімей. 

Які із шести чинних про-
грам підходять переселен-
цям?

«Програма з кредиту-
вання зі статутного капіта-

лу Держмолодьжитла рані-
ше у нас не мала попиту, бо 
в ній обов’язковою вимогою 
була постановка на квар-
тирний облік. Квартоблік — 
це точка, в яку впиралися, і 
ніхто не міг далі забезпечи-

ти своє право на поліпшення 
житлових умов. Із січня цьо-
го року знято обов’язкову 
умову квартирного облі-
ку під час пільгового 
кредитування молоді  
(до 36 років). 
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європейський суд з прав людини та україна

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

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

Інформація про річну фінансову звітність  
АБ «УКРГАЗБАНК»

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 

року та за рік, що закінчився цією датою, проведено 
незалежним аудитором ТОВ «Ернст енд Янг Аудитор-
ські послуги» (01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 
19а) у відповідності із договором №GFS-2018-00236 від 
27.09.2018 року.

Банк отримав звіт незалежної аудиторської ком-
панії ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 
15 березня 2019 року за результатами аудиту річної 
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 груд-
ня 2018 року, в якому висловлено немодифіковану  
аудиторську думку.

Із текстом аудиторського звіту разом із зазначе-
ною річною фінансовою звітністю та звітом керівни-
цтва (звітом про управління) можна ознайомитися 
на сайті Банку http://www.ukrgasbank.com/about/fin_
results/rishfin/auditors_report/. 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» має Сві-
доцтво Аудиторської палати України (АПУ) про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№3516, яке видане на підставі рішення №300/3 від 
25.09.2014 (свідоцтво чинне до 25.09.2019).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код 00443111)
Повідомляємо, що 17 квітня 2019 року загальними 

зборами ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 
прийнято рішення про припинення акціонерного то-
вариства шляхом перетворення в товариство з об-
меженою відповідальністю. Створено комісію з при-
пинення в складі: голова комісії — Зікрань Михайло 
Михайлович, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2454903696, члени комісії — Рудь 
Микола Сергійович, реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків 2297510035, Бридько 
Ольга Яківна, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2203407069.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до то-
вариства два місяці. Кредитори повинні письмо-
во звернутися до комісії з припинення товариства 
(особисто або шляхом надсилання листів із повідо-
мленням про вручення) за адресою: Україна, 21102,  
Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин,  
вул. Довженка, буд. 33.

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазна-
чений строк до товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від товариства вчи-
нення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та державної прикор-
донної служби управління нагляду в кримінально-
му провадженні прокуратури Миколаївської області 
Іщука А. О. на вирок Центрального районного суду  
м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинувачен-
ням Стельмаха С. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відкладено на 23 травня 2019 року о 09.00 год.

Суддя О. В. Куценко

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ».
GL8N01616 Право вимоги за кредитним договором юридичної 

особи №506/1 від 27.06.2012
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціо-

ну)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_
kredyt/130070/?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону 13.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону: точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Приватний нотаріус Київського міського нотарі-

ального округу, Шпак А. П., адреса розташування 

робочого місця: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 

буд. №24, оф. №3, викликає спадкоємців померлого 

29 вересня 2018 року Панченка Володимира Івано-

вича, 10 липня 1955 року народження, який на день 

смерті проживав за адресою: місто Київ, вулиця Вер-

бицького, будинок № 10А, квартира № 71.

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених поста-

чальників подавати пропозиції на торги FRS-2019-1.02 
«Постачання меблів для центрів  надання адміністра-
тивних послуг» для територіальних громад Украї-
ни». Пропозиції мають бути подані не пізніше 18:00,  
25 квітня 2019 року (за київським часом).

Документація і детальна інформація  
англійською мовою —   

https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Після смерті Самойленка Олега Юрійовича, 
03.09.1964 р.н., відкрито спадкову справу. 

Спадкоємців просимо звертатися за адресою: 
м. Харків, вул. Гіршмана, 4, до нотаріуса 

Сергієнко Н. В. протягом 10 днів 
від публікації оголошення.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 02.05.2019 р. о 10.00 
год. розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Гро-
шевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. 
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Вважати недійсним судновий квиток, 

реєстраційний номер SRU № 937376 на човен 

«Прогресс-4» на ім’я — Бахов Олег Олександрович, 

у зв’язку з втратою.

Визнати недійсним 
втрачене службове посвідчення секретаря 

судового засідання Верховного Суду, 
видане на ім’я — Ключник Аліна Юріївна 

за номером ВС01167.

Свідоцтво про право власності, САЕ № 472666 від 
03.01.2012 року та технічний паспорт, видані Дніпровською 
районною в місті Києві державною адміністрацією (розпоря-
дження № 75-676 від 03.01.2012 року) на ім’я Грабовського 
Максима Михайловича, власника квартири № 21 у будинку 
8 по вулиці Празькій, м. Київ, вважати недійсними у зв’язку 
з втратою.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 13.05.2019 р. о 09.30 
год. розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Бе-
спроскурного Дениса Леонідовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 187 
ч. 4 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Довіреності, видані 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«СП МДМ» (ЄДРПОУ 20490986) юридичним, 

фізичним особам, громадським формуванням 
до 17 квітня 2019 року, 
вважати недійсними.

Судновий білет, 

серія СЯ №020862 на судно «Южанка», 

КРЕ-0051к на ім’я — Карась Юрій Іванович, 

вважати втраченим.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Дубового Геннадія Васильовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой Геннадій Васильович викликається 
на 8 травня 2019 року об 11.30 годині до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Кучкового Віктора Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кучковий Віктор Вікторович викликається на 
02.05.2019 року о 08.45 годині до Орджонікідзевського район-
ного суду міста Маріуполя Донецької області, кабінет №211, для 
участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Вайновський А. М.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL33N01633, GL33N01634
Короткий опис активів в лотах Дебіторська заборгованість та майнові права  

за дебіторською заборгованістю по втраченому  
транспортному засобу

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 13.05.2019 року
Час проведення відкритих торгів (аукціону) Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 

22-kambio/42296-asset-sell-id-195351

«Інформація для абонентів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)
Інформуємо, що з 1 травня 2019 ро-

ку змінюється розмір абонентної плати в 
окремих тарифних планах на послугу те-
лефонії для абонентів-юридичних осіб.

Також з 1 травня 2019 року змінюються 
окремі тарифи на послугу Vega TV для іс-
нуючих абонентів  — фізичних осіб.

Детальна інформація — 
в особистому кабінеті абонента 

або за телефоном (044) 507 00 00 
або 177 (з телефонних ліній Vega)

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Мельника Ігоря Васильовича, 
04.11.1972 р.н., уродженця смт Нижня Кринка, 
м. Макіївка Донецької обл., як обвинуваченого 
в кримінальному провадженні № 296/6759/17, 
1-кп/296/142/19 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Аксьонова В. Є. в судові засідан-
ня, що відбудуться 16 травня 2019 р. о 17 год. 
00 хв., 22 травня 2019 р. о 09 год. 30 хв. та на 6 
червня 2019 р. о 09 год. 30 хв. у 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.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Толкачова Андрія Олександро-
вича, 14.08.1997 р.н., як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 296/8733/18 
по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Покатілова О. Б. у судове засідання, що від-
будеться 11 травня 2019 року об 11.30 год. у 
приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Звольського Вадима Володимирови-
ча, 1964 р.н., як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні № 296/4949/18 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у підго-
товче судове засідання, що відбудеться 13 трав-
ня 2019 року о 14.15 год. та в судові засідання, 
що відбудуться 22 травня 2019 року о 10.30 год. 
та 5 червня 2019 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Корольовського 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. Житоми-
ра викликає Феленка Володимира Вікторови-
ча як обвинуваченого в кримінальному прова-
дженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Покатілова О. Б. у судові засідання, що 
відбудуться 13 травня 2019 року о 12.00 год. та 
29 травня 2019 року о 09.30 год. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченого до 
суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

СПРАВА «БУРГАЗЛИ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF BURGAZLY v. UKRAINE) 

(Заява №41920/09) 

Стислий виклад рішення від 21 березня 2019 року
Заявник з 29 травня 2007 року відбував покарання у виді довічного позбавлення во-

лі у виправній колонії № 39 у м. Ладижин Вінницької області. У зв’язку з медичним ліку-
ванням він деякий час перебував у виправній колонії № 61 м. Херсон.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою у виправних колоніях 
та ненадання йому належної медичної допомоги, за статтею 8 Конвенції на перегляд і 
перехоплення його кореспонденції адміністрацією виправної колонії, а також за стат-
тею 34 Конвенції на перешкоджання адміністрацією установи виконання покарань йо-
го листування з Європейським судом. Крім цього, заявник скаржився за статтями 13, 
14 та 17 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника на неналежні умови тримання його під вартою у ви-
правних колоніях Європейський суд дійшов висновку, що умови тримання на які скар-

жився заявник не досягнули рівня суворості, щоб підпали під дію статті 3 Конвенції та 
відхилив цю частину заяву як явно необґрунтовану. Скаргу заявника на ненадання йо-
му належної медичної допомоги Європейський суд також відхилив як явно необґрун-
товану.

Розглянувши скарги заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд зазначив, 
що оскаржуване втручання не здійснювалось «згідно із законом». Посилаючись на 
свою попередню практику Європейський суд нагадав про недоліки відповідного за-
конодавства, яке регулює порядок перегляду кореспонденції ув’язнених із суб’єктами, 
які не входять до переліку винятків. Європейський суд констатував порушення статті 8 
Конвенції у зв’язку з переглядом листування заявника з різними суб’єктами, які не бу-
ли звільнені від перегляду відповідно до чинного на момент подій національного за-
конодавства.

Європейський суд постановив також, що Україна не дотрималась своїх зобов’язань 
за статтею 34 Конвенції у зв’язку з переглядом органами влади листування заявника з 
його представником у Європейському суді.

Решту скарг Європейський суд відхилив відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції на перегляд листування за-

явника із суб’єктами, які не були звільнені від перегляду відповідно до національного 
законодавства, а решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом листу-
вання заявника з різними суб’єктами, які не були звільнені від перегляду відповідно до 
чинного на момент подій національного законодавства;

3. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималася своїх зобов’язань за стат-
тею 34 Конвенції у зв’язку з втручанням у листування заявника зі своїм представни-
ком у Суді;

4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1 100 

(одна тисяча сто) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, 
у якості відшкодування моральної шкоди; ця сума 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 гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Злочевський Микола Владиславович, 

14.06.1966 р.н., місце реєстрації (про-
живання): м. Київ, вул. Рейтарська, 29, 
кв.26, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 
25.04.2019 о 09 годині 30 хвилин до слід-
чого в особливо важливих справах слід-
чого відділу управління особливо важли-
вих справ Департаменту міжнародно-пра-
вового співробітництва Генеральної про-
куратури України Гайдара В.А. за адре-
сою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 
808-В, для вручення повідомлення про 
підозру та проведення допиту як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за  
ч. 3 ст. 209 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Стеценко Костянтин Вікторович, 

27.07.1979 р.н., місце реєстрації (про-
живання): м. Київ, вул. Срібнокільська, 
буд. 14, кв. 255, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 25.04.2019 об 11 годині 30 
хвилин до слідчого в особливо важливих 
справах слідчого відділу управління осо-
бливо важливих справ Департаменту між-
народно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В.А. 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. 808-В, для вручення повідомлення 
про підозру та проведення допиту як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за  
ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст.191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гонтарева Валерія Олексіївна, 

20.10.1964 р.н., місце реєстрації (про-
живання): м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, 23, кв.10, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 25.04.2019 о 13 годині 30 
хвилин до слідчого в особливо важливих 
справах слідчого відділу управління осо-
бливо важливих справ Департаменту між-
народно-правового співробітництва Ге-
неральної прокуратури України Гайда-
ра В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. 808-В, для вручення пові-
домлення про підозру та проведення до-
питу у якості підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №12013220540000400 
від 31.01.2013 за ч. 2 ст. 256, ч. 5 ст. 191 
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Філатов Олексій Валерійович,

25.11.1976 р.н., місце реєстрації: м. Київ, 
вул. Захарівська, 14, кв.50, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 25.04.2019 о 15 годині 30 
хвилин до слідчого в особливо важливих 
справах слідчого відділу управління осо-
бливо важливих справ Департаменту між-
народно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В.А. 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. 808-В, для вручення повідомлення 
про підозру та проведення допиту як під-
озрюваного у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за  
ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 209 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ложкін Борис Євгенович, 

23.10.1971 р.н., місце реєстрації: м. Харків, 
вул. Шекспіра, 12, кв.80, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 25.04.2019 о 17 годині 30 
хвилин до слідчого в особливо важливих 
справах слідчого відділу управління осо-
бливо важливих справ Департаменту між-
народно-правового співробітництва Гене-
ральної прокуратури України Гайдара В.А. 
за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, 
каб. 808-В, для вручення повідомлення 
про підозру та проведення допиту як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні 
№12013220540000400 від 31.01.2013 за  
ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 209 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 КвіТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +17 +22 Черкаська +3 +8 +17 +22
Житомирська +3 +8 +17 +22 Кіровоградська +4 +9 +17 +22
Чернігівська +4 +9 +17 +22 Полтавська +4 +9 +17 +22
Сумська +3 +8 +17 +22 Дніпропетровська +4 +9 +17 +22
Закарпатська +6 +11 +17 +22 Одеська +3 +8 +15 +20
Рівненська +4 +9 +17 +22 Миколаївська +3 +8 +17 +22
Львівська +4 +9 +15 +20 Херсонська +3 +8 +17 +22
Іва  -Франківська +3 +8 +15 +20 Запорізька +3 +8 +17 +22
Волинська +4 +9 +17 +22 Харківська +4 +9 +17 +22
Хмельницька +4 +9 +17 +22 Донецька +4 +9 +17 +22
Чернівецька +3 +8 +15 +20 Луганська +4 +9 +17 +22
Тернопільська +4 +9 +17 +22 Крим +3 +8 +15 +20
Вінницька +3 +8 +17 +22 Київ +7  +9 +19  +21

Укргiдрометцентр

Переяславщина 
передала подарунки 
Станиці Луганській

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВІД ВОЛОНТЕРІВ ДО СВЯТА. Книжки та писанки, а також пра-
пор міста Переяслава-Хмельницького привезла у Станицю Луган-
ську медична сестра Першого добровольчого мобільного шпиталю 
ім. Миколи Пирогова Тетяна Сушко. 

«Станиця Луганська стала частиною мене, бо у тутешній район-
ній лікарні я працювала три ротації, і станичани вже впізнавали на 
вулиці, дякували за лікування, а я дивувалася. Мені дуже хотіло-
ся залишити частину Переяславщини тут, на лінії розмежування. 
і ось сьогодні я повернулася до Станиці з подарунками», — каже 
Тетяна Сушко.

Книжки для районної бібліотеки, відділу освіти зібрали вихован-
ці та педагогічний колектив ліцею «Патріот» Переяслава-Хмель-
ницького. Та серед подарунків є й особливі, індивідуальні: майстри-
ня-писанкарка Ліна Шевченко для голови Станично-Луганської 
районної державної адміністрації та головного редактора газети 
«время» розписала писанка, які теж вручила Тетяна Сушко.

Звітують майстри 
іконопису 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Напередодні свята Світлого Христового воскре-
сіння у Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка сучас-
ного іконопису, в експозиції якої роботи місцевих майстрів. Це вже 
третій вернісаж, яким вони звітують перед земляками, пропонуючи 
їм поринути у чарівний духовний світ ікон.

Суми належать до міст, де традиції іконопису мають глибоке ко-
ріння. в обласному центрі функціонують Свято-Троїцька іконопис-
на майстерня та студія, де навчають академічного і канонічного 
стилю письма, знайомлять з історією та основами писання ікон. 

виставка працюватиме до 5 травня, щоб її змогли відвідати яко-
мога більше сумчан та гостей міста.

ФОТОФАКТ

Ми всі чекаємо на цей момент, щойно перші промінчики яскра-
вого сонця нагадають нам про весну. і щоразу дивуємося, захо-
плюємося і насолоджуємося картиною розкішного цвітіння дерев, 
наче бачимо її вперше. Ось і тепер у столичних ботанічних садах 
— старому і новому, коли розпустили надзвичайні квіти магнолії,  
кожен киянин поспішає помилуватися ними. 

Першими розквітають дерева із дрібними білими квітами, 
такими ніжними, наче виліпленими з вершкового крему. Зго-

дом розкриваються рожеві й пурпурні — більші за розмірами, 
які нагадують фарфорові вироби, а не живі рослини. Спершу 
вони радують тільки виглядом, але згодом, коли комахи по-
чинають запилювати квітки, повітря наповнюється неповтор-
ним ароматом.

У Києві вирощують магнолії вже більш як століття. Приклад 
столиці наслідують інші міста країни, стало модно висаджувати 
магнолії, щоб додати неповторності до картини весни.

Холодний Яр береже пам’ять  
про видатних українців

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ — СЛАВА! На Чи-
гиринщині відбулися 24-ті вша-
нування героїв Холодного Яру. 
Цьогоріч пам’ятні заходи трива-
ли два дні в івківцях, Медведів-
ці та Мельниках. Традиційно со-
тні людей з різних куточків кра-
їни прибули до цих історичних 
місць, щоб віддати шану заги-
блим героям, які виборювали 
незалежність і свободу Украї-
ни. Серед приїжджих — герої 
нинішнього часу — захисники 
нашого спокою на східних кор-
донах країни. Присутні поклали 
квіти до Меморіалу Героям Хо-
лодного Яру, пам’ятного знака 
на місці останнього бою васи-
ля Чучупаки, а також до Мемо-
ріального хреста на могилі со-
тника івана Компанійця.

У Мельниках десяток бійців 
одержали почесні відзнаки «Хо-
лодний Яр». Кільком нагороди 
згодом вручать бойові побра-
тими, адже нині вони перебува-
ють на сході України. Трьох від-
значили посмертно. Заслуже-
ні нагороди передав хлопцям, 

а також рідним загиблих пер-
ший заступник голови Черкась-
кої облдержадміністрації Тарас 
висоцький.

— і сотні років тому, і нині, в 
час війни на сході, ворог нама-
гається нас роз’єднати, — ска-
зав Тарас Миколайович. — Та 
не враховує одного: хоч усі ми, 
українці, різні, нас єднає девіз 
«воля України або смерть!», 
який читаємо на холодноярів-
ському прапорі. Як говорив 
Юрій Горліс-Горський, «Холод-
ний Яр живий, він знає, хто свій, 
а хто ворог». Так і нині усвідом-
люємо, хто справжній патріот, 
а хто наш ворог. Маємо багато 
славних історичних постатей, 
серед яких і сучасні герої — на-
щадки Героїв Холодного Яру, 
які так само відважно виборю-
ють незалежність рідної краї-
ни. відзнаки «Холодний Яр», 
які частині з цих героїв вруча-
ємо сьогодні, — символ постій-
ної невтомної боротьби. А вона, 
переконаний, невдовзі завер-
шиться нашою перемогою!

Тарас висоцький вручив по-
дяку обласної адміністрації пред-
ставникам ГО «Авангард АТО 

Броварії», що об’єднує атовців 
міста Бровари та Броварсько-
го району. вона налічує більш 
як 700 учасників і має на ме-
ті підтримку бійців та їхніх ро-
дин. А цього дня представники 
громадського об’єднання прибу-
ли на Чигиринщину, щоб проде-
монструвати експонати створе-
ної ними виставки — зразки боє-
припасів, які застосовували в зо-
ні проведення АТО в різні роки. 

Сергій Авраменко, представ-
ник ГО, боєць-доброволець, 
розповів, що гільзи, тубуси, мі-
ни їм передавали з передової 

військові та волонтери. Зраз-
ки збирали поступово й нині 
мають вже кілька ящиків таких 
експонатів.

— Наша громадська органі-
зація постійно долучається до 
участі в патріотичних заходах 
різного роду, — розповів за-
ступник керівника ГО Анато-
лій Фатєєв, який так само до-
бровольцем пішов служити на 
схід. — і тут, на Чигиринщині, і 
в Броварах демонструємо на-
шу виставку, щоб якомога біль-
ше розповісти молодим про ни-
нішню війну.
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Експонати виставки зразків боєприпасів, які використовують 
у зоні проведення АТО, викликали жвавий інтерес

Екологічний квітень набирає розмаху
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ФЛЕШМОБ. всесвітній еко-
логічний флешмоб Trashtag 
Challenge набирає обертів на 
Черкащині. ініціативна молодь 
долучилася до акції, в межах 
якої активісти не лише прибра-
ли засмічені території, а й по-
садили понад півтисячі кущів 
троянд і фруктових дерев. У 
Черкасах небайдужі городяни 
вийшли на дніпровську набе-
режну і прибрали її від сміття. 
Три години у боротьбі за чисто-

ту провели понад 70 черкас-
ців у парку Сосновий бір. во-
ни прибирали територію від су-
хого гілля, яке залишилося піс-
ля санітарного обрубування. У 
Золотоніському районі еколо-
гічний флешмоб також був ре-
зультативним. Жителі Коробів-
ки, Зорівки, вознесенського та 
вільхів посадили дерева, тро-
янди, прибрали території біля 
шкіл, ФАПів, будинків культу-
ри, меморіальних місць. До ак-
ції долучилися дорослі й малі.  
ініціативна молодь Умані при-
брала найбільш засмічені час-

тини міста. Цим активісти до-
вели, що не байдужі до про-
блем довкілля. 

Студенти Канівського ви-
щого професійного училища, 
Канівського коледжу культури 
і мистецтв та Уманського дер-
жавного педагогічного універ-
ситету ім. Павла Тичини поса-
дили на Тарасовій горі 205 ку-
щів на честь 205-ї річниці від 
дня народження Тараса Шев-
ченка. Студентська рада Чер-
каського національного уні-
верситету прибрала терито-
рію геріатричного пансіона-

ту. Потім студенти посадили 
клумби троянд, а  в садку — 
фруктові дерева. Не залиши-
лась осторонь масштабного 
екологічного дійства і Шпола. 
в один із квітневих днів до за-
гальної толоки у Шполянській 
ОТГ долучилося майже 500 
осіб. Загалом учасники акції 
зібрали понад півтонни сміття 
і звільнили від порослі узбіч-
чя доріг в Уманському, Кіро-
воградському та Черкасько-
му напрямках від Шполи. Еко-
логічний квітень на Черкащи-
ні набирає розмаху. 
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