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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ: 
«Ми дотримуємося 

закону й указу 
Президента. Вибори 

пройдуть вчасно,  
у встановлений строк, 

усім забезпечимо».

Звільнення моряків: 
робота триває 

ДИПЛОМАТІЯ. Вітчизняне МЗС скоординує з міжнародною 
спільнотою заходи тиску на Російську Федерацію задля звіль-
нення захоплених у полон українських моряків і суден у листопа-
ді 2018 року біля Керченської протоки. Відповідне звернення буде 
направлено міністрам закордонних справ інших країн, повідомив 
УНІАН міністр закордонних справ Павло Клімкін. 

Утім, РФ поки що не відповіла на дипломатичну ноту України з 
вимогою назвати точну дату і місце звільнення захоплених україн-
ських моряків і суден на підставі ухвали Міжнародного трибуналу 
з морського права. «Вони вдають, що для них рішення трибуна-
лу не слугує однозначною вказівкою, як для всього світу. Але на-
справді вони перебувають під тиском, — наголосив урядовець. — 
Ми зламали гру, бо вони хотіли використати хлопців як політичну 
розмінну монету. І зараз там це дуже добре розуміють».

А заступник глави МЗС Олена Зеркаль припускає, що Росія 
може звільнити наших моряків: «Упевнена, росіяни доволі скоро 
у свій спосіб, який ніяк не буде пов’язаний із рішенням трибуналу, 
поверне моряків». 

6,3 млрд дол. 
має цьогоріч погасити Україна  

за зовнішнім держборгом (3,5 млрд дол.) 
і валютними ОВДП (2,8 млрд дол.)

СТИХІЯ. Щоб не зазнавати нових лих, слід учитися в сусідів  
і… дідів

Як пустити 
нестримну воду  
у правильне русло

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про активну підготовку всіх гілок 
влади до дочасних парламентських виборів 

3 6
ДОКУМЕНТИ

Рада Європи спонсорувала видання 
посібника для суддів, що розглядають 
спори, пов’язані з оскарженням 
процесів добровільного об’єднання 
(приєднання) територіальних громад

АКТУАЛЬНО

Постанова Верховної Ради України 
«Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: «Стан, проблеми 
та перспективи охорони культурної 
спадщини в Україні»
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Кому задорого, кому надто дешево
СПОЖИВАЧ. Українські садівники не задоволені тим, що ціни на ранню черешню,  
на їхню думку, занизькі, і шукають нові ринки збуту

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Фахівці обіцяють, що літо по-
радує нас добрим урожа-

єм черешні. Проте аналітики ав-
торитетного агентства EastFruit 

прогнозують, що цей рік буде не-
простим для українських садів-
ників, навіть найскладнішим за 
всю історію України.

Адже площі під черешневи-
ми садами дедалі збільшують-
ся, запроваджують проекти ви-

рощування ягоди у закритому 
ґрунті (теплицях), а кліматичні 
зміни дають змогу відкрити се-
зон реалізації раніше. Це добре, 
однак садівники побоюються, 
що добрий урожай може зби-
ти ціну — торішніми цінами на 

черешню виробники не задово-
лені.    

Це стосується не лише України 
— аналогічна ситуація торік спо-
стерігалася і в Європі. При цьому 
не справдилися надії на ранню че-
решню з південних країн ЄС, як-

от Іспанія, Греція, Італія тощо: ці-
ну перебила черешня інших кра-
їн-виробників, вирощена у закри-
тому ґрунті. Якщо так буде нада-
лі, то сезон ранньої черешні 
у західних сусідів розпочи-
натиметься у лютому. 5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Ліквідатор Знам’янського комунального підприємства теплових мереж (27400, Кіровоградська обл.,  
м. Знам’янка, вул. Свердлова, 47, код ЄДРПОУ 23897748), арбітражний керуючий Пашковський Андрій Ана-
толійович (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1149 від 02.07.2013), який діє на підставі ухвали гос-
подарського суду Кіровоградської області від 08.04.2015 у справі № 5013/462/12, відповідно до ч. 6 ст. 49 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» оголошує 
конкурс на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута Знам’янського комунального під-
приємства теплових мереж.

Склад майна банкрута, що підлягає продажу на аукціоні (комунальна власність): нежитлова будівля — 
котельня № 1 за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Гагаріна, 2; нежитлова будівля — котель-
ня № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 9-Д; нежитлова будівля — ко-
тельня № 5 за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Горбунова Федора (Радянська), 76-Б; не-
житлова будівля — котельня № 6 за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Чайковського, 30-Н; 
нежитлова будівля за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Станційна (Свердлова), 47; облад-
нання котелень № 1, № 3, № 6; дебіторська заборгованість за спожиту теплову енергію. 

Аукціон проводиться у відповідності до ст. 44 та розділу 4 «Продаж майна в провадженні у справі про бан-
крутство» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги до організатора аукціону:
• бути фізичною або юридичною особою, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведен-

ня аукціону;
• наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
• наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аук-

ціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);
• запропонована найменша сума винагороди.
Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовни-

ка аукціону.
Пропозиції кандидатів на участь в конкурсі із зазначенням суми винагороди за проведення аукціону, відо-

мості та документи, що підтверджують відповідність кандидата встановленим вимогам, приймаються до 14 
червня 2019 року включно. Документи надсилати на адресу ліквідатора Знам’янського комунального під-
приємства теплових мереж, арбітражного керуючого Пашковського А. А.: вул. Козацька, 122, м. Олексан-
дрія, Кіровоградська обл., 28008. Телефон для довідок: (05235) 7-00-59, (066) 387-49-83.

Втрачені свідоцтво 

про мінімальний склад екіпажу судна, 

яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах 

України, т/х «ОМ-104» № 000294 від 29.07.2013 р. 

та Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України 

КВ № 001031 від 04.07.2013 р., 

вважати недійсними. 

Втрачене свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором України для прогулянко-
вих суден на гідроцикл «Воmbardier RХР 1555 hр» 
№ YDV35030В808, бортовий номер «UА 3658 КV», 

власник Дірявка Євгеній Володимирович.

Втрачене свідоцтво 
№ 794/ЗП від 10.03.2005 р. на право управління 

судном (прогулянкове), видане 
на ім’я Миська Дмитра Сергійовича, 11.10.1972 р.н., 

вважати недійсним.

Вважати недійсним судновий білет 

на судно ДНІ-0107-К, 

виданий на ім’я Якімов Ю. В., 

в зв’язку з втратою.

Атестат про середню освіту серії АЗ № 003654, 
виданий 26 червня 1990 року Нетішинською 

середньою школою № 1 Славутського району 
Хмельницької області на ім’я Михасик Вікторії 

Нестерівни, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

ДП «Пропан» повідомляє населення Київської об-
ласті, що орієнтовно з 05 червня 2019 року відбу-
деться зниження відпускної ціни на скраплений газ у 
балонах для потреб населення до 315 грн. 00 коп. за 
1 балон (об’ємом 50 л., вагою 21 кг.).

Рудакову Валентину Олександрівну, 30.10.1959 
року народження, запрошуємо до Третьої дніпров-
ської державної нотаріальної  контори (м. Дніпро, 
вул. Робоча, 22 а) щодо спадщини Ковальчук Ганни 
Парфентіївни, померлої 06 серпня 2018 року.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі (грн./1 см2) 
для проведення (розміщення матеріалів) передвиборної агі-
тації у газеті «Газета по-українськи» та журналі «Країна» за 
рахунок коштів виборчих фондів на вибори народних депу-
татів України (вибори до Верховної Ради України).

 Газета «Газета по-українськи»:
— вівторок (регіон розміщення — Україна, тираж —  

105 780 прим.): перша стор., колір — 190,5; внутрішня стор., 
ч/б — 95,25; внутрішня стор., колір — 114,3;

— п’ятниця з ТБ (тижневик, регіон розміщення — Україна, 
тираж — 297 130 прим.): перша стор., колір — 263,48; вну-
трішня стор, ч/б — 131,74; внутрішня стор., колір — 158,09

Журнал «Країна» (тижневик, день виходу — четверг, регі-
он розміщення, — Україна, тираж — 21800 прим.) внутріш-
ня стор., колір — 72,12 грн.

Київський районний суд м. Харкова по цивільній справі 
640/4052/16-ц за позовом Обвінцева Олексія Максимовича до Попова 
Антона Корнійовича, Седих Георгія Івановича, Титатенко Лілії Яківни, 
Філатової Ніни Кирилівни, Еліава Ірини Олексіївни, Картавцева Ігоря 
Віталійовича, Сельвян Марини Євгенівни, Толочко Наталії Євгенівни 
про виділ у натурі частки з майна, що знаходиться у спільній частко-
вій власності, викликає до суду відповідачів Попова Антона Корнійо-
вича, Седих Георгія Івановича, Титатенко Лілію Яківну, Філатову Ні-
ну Кирилівну, Еліава Ірину Олексіївну, Картавцева Ігоря Віталійовича, 
Сельвян Марину Євгенівну, Толочко Наталію Євгенівну (останнє відо-
ме місце перебування: м. Харків, вул. Дача, № 55, буд. 2) на судове за-
сідання, яке призначено на 10.06.2019 року о 17.00. Судове засідан-
ня відбудеться в приміщенні Київського районного суду м. Харкова за 
адресою: вул. Валентинівська, 7-Б, зала № 2. 

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
Суддя Зуб Г. А.

Розцінки  одиниці вартості 
друкованої площі у журналі 

«Новий час країни» 
для проведення передвиборної агітації 
на місцеві вибори  30 червня 2019 року 

за рахунок коштів виборчих фондів. 
Вартість визначена у гривнях. 

1 шпальта  
(обкладинка)

15 900,00  
без ПДВ

19 080,00  
із ПДВ

1 шпальта 14 000,00  
без ПДВ

16 800,00  
із ПДВ

Розцінки  одиниці вартості 
друкованої площі у журналі 

«Новий час країни» 
для проведення передвиборної агітації 
на дострокові парламентські вибори  

21 липня 2019 року за рахунок коштів 
виборчих фондів. 

Вартість визначена у гривнях. 

1 шпальта  
(обкладинка) 18 500 без ПДВ 22 200 із ПДВ

1 шпальта 17 000 без ПДВ 20 400 із ПДВ

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 07 червня 2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 
5, зал № 48, для участі в судовому засіданні як обвинувачений. Обвинувачений Аверін К. Є. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-

винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.
   Суддя В. М. Микитенко

Товариство з обмеженою відповідальністю «Україн-
ський лізинговий фонд» (код ЄДРПОУ: 37859096) повідо-
мляє, що згідно з наказом №1/29-05-19-УЛФ від 29.05.2019 
р. з 29.05.2019 року скасовані всі видані ТОВ «Український 
лізинговий фонд» довіреності за період до 28.05.2019 ро-
ку (включно). Директором ТОВ «Український лізинговий 
фонд» з 04.04.2017 року є Захарченко Олександр Анато-
лійович. Юридична адреса ТОВ «Український лізинговий 
фонд»  з 18.04.2017 року — 04205, м. Київ, пр-т Оболон-
ський, буд. 35-а, офіс 301. Зміни до статуту ТОВ «Україн-
ський лізинговий фонд» з 18.04.2017 року по 28.05.2019 ро-
ку не вносились.

Втрачений 

судновий білет 

на мале судно «Adventure 

М-470», регістровий 

№ 937 246, назва судна 

«КИВ-5716-К», виданий 

на ім’я Костін В. О., 

вважати недійсним

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: 

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N01149;GL3N01151-

GL3N01254 (101 лот)
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

17.07.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
42698-asset-sell-id-199252, 
42753-asset-sell-id-200065

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: 

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL2N02496-GL3N02559  

(62 лоти);GL8N03231
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.07.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
42730-asset-sell-id-199947, 
42727-asset-sell-id-199939

Розцінки вартості одиниці ефірного часу 
для  проведення передвиборної агітації 
в ефірі Радіо НВ (ТОВ «ТРК «Радіо-ЕРА») 

на місцеві вибори 
30 червня 2019 року.

Вартість 
розміщення 

однієї секунди, 
грн., без 

врахування 
ПДВ

Вартість 
розміщення 

однієї секунди, грн., 
із ПДВ

Мережа 9,38 11, 24

Київ  
(96.0 FM) 6,30 7,56

Регіони 3,8 4,56

Розцінки вартості одиниці ефірного часу 
для  проведення передвиборної агітації 
в ефірі Радіо НВ (ТОВ «ТРК «Радіо-ЕРА») 

на дострокові парламентські вибори  
21 липня 2019 року.

Вартість 
розміщення 

однієї секунди, 
грн., без 

врахування 
ПДВ

Вартість 
розміщення 

однієї секунди, грн., 
із ПДВ

Мережа 10,38 12, 46

Київ  
(96.0 FM) 7,30 8,76

Регіони 4,2 5,04

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 травня 2019 р. № 445 
Київ

Про затвердження Порядку та обсягів 
спрямування нерозподіленого залишку 

коштів, джерелом формування яких у 2017 
році були надходження конфіскованих 

коштів та коштів, отриманих від реалізації 
майна, конфіскованого за рішенням суду  
за вчинення корупційного та пов’язаного  

з корупцією правопорушення
Відповідно до статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2019 рік» Кабінет Міністрів України ПОсТАНОВЛяє:
1. Затвердити Порядок та обсяги спрямування нерозподіленого залишку ко-

штів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскова-
них коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішен-
ням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушен-
ня, що додаються.

2. Забезпечити:
1) Міністерству внутрішніх справ, Міністерству соціальної політики — пого-

дження Порядку та обсягів, затверджених цією постановою, з Комітетом Вер-
ховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державно-

го бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування коштів, зазначених у 
Порядку та обсягах, затверджених цією постановою, Міністерству внутрішніх 
справ та Міністерству соціальної політики.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 445
ПОРяДОК ТА ОБсяГИ  

спрямування нерозподіленого залишку коштів,  
джерелом формування яких у 2017 році були надходження  
конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації  

майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення  
корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Ці Порядок та обсяги визначають механізм спрямування нерозподілено-
го залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходжен-
ня конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіско-
ваного за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією 
правопорушення, у встановлених сумах.

2. Нерозподілений залишок коштів, які надійшли у 2017 році до спеціаль-
ного фонду державного бюджету згідно з кодом класифікації доходів бюдже-
ту 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, кон-
фіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з ко-
рупцією правопорушення» (далі — бюджетні кошти), спрямовується:

1) МВС — у сумі 30 000 тис. гривень (видатки розвитку) за програмою 
1007040 «Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо 
підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

2) Мінсоцполітики — у сумі залишку бюджетних коштів за вирахуванням 
суми, зазначеної в підпункті 1 цього пункту, у гривневому еквіваленті інозем-
ної валюти на дату здійснення такої операції (видатки розвитку) за програмою 
2511190 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутріш-
ньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіаль-
ну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній опера-
ції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антите-
рористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечен-

ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснен-
ня, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповід-
но до пунктів 11—14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій від-
повідно до пунктів 19—20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшен-
ня житлових умов».

3. Головними розпорядниками бюджетних коштів є МВС і Мінсоцполітики.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) реконструкцію під житло для поліцейських гуртожитку, розташованого в 

м. Сєвєродонецьку Луганської області (30 000 тис. гривень);
2) виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщен-

ня для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечен-
ні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11—14 частини другої статті 7 або учасниками бойових 
дій відповідно до пунктів 19—20 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які потребують поліп-
шення житлових умов (у сумі залишку бюджетних коштів за вирахуванням су-
ми, зазначеної в підпункті 1 пункту 2 цих Порядку та обсягів, у гривневому екві-
валенті іноземної валюти на дату здійснення такої операції).

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в уста-
новленому законом порядку.

6. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, ві-
дображення їх у первинному і бухгалтерському обліку здійснюється в установ-
леному законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачан-
ням здійснюються в установленому законодавством порядку.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 70 073

Загальний тираж за травень 305 959

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +23 +28 Черкаська +13 +18 +23 +28
Житомирська +11 +16 +22 +27 Кіровоградська +13 +18 +25 +30
Чернігівська +13 +18 +23 +28 Полтавська +13 +18 +25 +30
Сумська +13 +18 +24 +29 Дніпропетровська +14 +19 +28 +33
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +15 +20 +26 +31
Рівненська +8 +13 +20 +25 Миколаївська +15 +20 +28 +33
Львівська +8 +13 +20 +25 Херсонська +16 +21 +28 +33
Івано-Франківська +9 +14 +19 +24 Запорізька +15 +20 +28 +33
Волинська +8 +13 +20 +25 Харківська +15 +20 +27 +32
Хмельницька +9 +14 +21 +26 Донецька +16 +21 +28 +33
Чернівецька +10 +15 +18 +23 Луганська +14 +19 +28 +33
Тернопільська +9 +14 +20 +25 Крим +15 +20 +26 +31
Вінницька +12 +17 +22 +27 Київ +15 +17  +25 +27

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

23..28
13..18

28..33
15..20

25..30
13..18

28..33
15..20

20..25
9..14

гроза

Червень урожай замовляє
ТРАДИЦІЇ. Свято Трійці символізує апофеоз життя  
та природи, осяяний Святим Духом і енергією Сонця

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Не обійшлося цьогоріч-
ного травня без при-

родних катаклізмів. Та-
кий уже традиційно мін-
ливий характер в остан-
нього весняного місяця: 
відзначається буревіями, 
градобоєм і снігопадом. 
Більше, щоправда, пора-
дував теплими сонячни-
ми днями й дощами. Тож 
одразу все навкруги сма-
рагдово забуяло, заквіту-
вало. 

Перший літній місяць 
вступає у права із добрим 
запасом вологи і соняч-
ної енергії. Це сприяти-
ме майбутньому врожаю. 
«Червень урожай замов-
ляє. Що зійде і зародить, 
узимку не зашкодить», — 
стверджує прислів’я. На 
Вінниччині у деяких се-
лах зберігся давній обряд 
цих замовлянь. Здійсню-
ють його 1  червня. Напе-
редодні господарі виго-
товляють із вербових гі-
лок колеса, прикраша-
ють їх квітками незабу-
док, таволги (у цей час 
вони саме цвітуть). Уран-
ці колеса котять межами, 
примовляючи: «Котися, 
колесо, котися — нехай 
нива щедро колоситься!» 
Цей день характеризує 
така прикмета: якщо він 
погожий, сонячний — мі-
сяць буде вологим, що за-
безпечить гарний врожай 
городини. Навпаки, якщо 
йтиме дощ — місяць буде 
спекотним. 

У червні відзначають  
два великі релігійні свята 
— Вознесіння Господнє і 
Трійцю. Починається га-
ряча пора трудового літа. 

«Досить святкувати, 
треба працювати»,  «У 
літню пору ніколи гляну-
ти вгору», — стверджу-
ють прислів’я. Християн-
ство стверджує, що Воз-
несіння Христове відкри-
ває праведникам шлях 
на небо — до воскресіння 
після смерті. За давніми 
спостереженнями народ-
них синоптиків, якщо по-
года цього дня тепла і со-
нячна, такою вона утри-
мається до кінця місяця. 
Якщо пройде короткочас-
ний благодатний дощ,  на 
Зелені Свята похолодає.

Троїцькі свята поєдну-
ють релігійний зміст і на-
родні звичаї та обряди ці-
єї чарівної пори року. Ко-
ріння Зеленої неділі — 
Трійці сягає у давні часи, 
тому в ній збережено чи-
мало архаїчних  елемен-
тів. Наповнена християн-
ською духовністю, вона 
символізує апофеоз жит-
тя та природи, освячений 
Святим Духом і енергією 
Сонця. 

Тривають Зелені Свята 
тиждень. Кожному дневі 

притаманні поетичні зви-
чаї, ритуали, повір’я, піс-
ні, танці. У Національно-
му музеї народної архі-
тектури та побуту Укра-
їни в Пирогові мені по-
щастило спостерігати, як 
цікаво проводять обря-

ди  завивання вінків, ку-
мування, водіння Тополі, 
свято Віхи, проводи  ру-
салок та ін.

За станом погоди пер-
шого дня Трійці старі лю-
ди прогнозують, яким бу-
де літо. Якщо йтиме дощ, 

волога погода утримається 
до кінця місяця, а літо буде 
засушливе. Гарна сонячна 
днина — провісниця ще-
дрого врожаю садовини та  
баштанних культур. 

Першого понеділка піс-
ля Зелених Свят почи-
нається Петрів піст. Пе-
трівка — це час найдо-
вших днів і найкоротших 
ночей, коли «мала нічка 
— Петрівочка, не виспа-
лась наша дівочка; не ви-
спалась,  не нагулялась і 
з козаченьком не насто-
ялась». Фольклористи 
припускають, що петрів-
чані пісні колись належа-
ли до купальського ци-
клу, а згодом відокреми-
лися від них із деякими 
змінами в тематиці. 

Петрівка характер-
на не лише зразками об-
рядових пісень, звичаїв і 
повір’їв, а й ритуальни-
ми стравами. Основа хар-
чування цього періоду — 
фрукти й ранні овочі, хо-
лодні борщі на хлібному 
квасі, буряковому відва-
рі, грибні юшки. Пісно-
го раціону слід дотриму-
ватися до свята апостолів 
Петра і Павла (12.07). 

22 червня — календар-
на дата, пам’ятна за кіль-
кома ознаками. Христи-
янська церква вшано-
вує цього дня святого Ки-
рила, астрологи відзна-
чають літнє сонцестоян-
ня, а в історію людства 
цей день вкарбовано чор-
ною сторінкою — почат-
ком гітлерівської агресії 
проти колишнього СРСР, 
першою жертвою якої 
стала Україна. 10 мільйо-
нів українців полягли на 
полях пекельної борні, 2,3 
мільйона було вивезено 
до рейху на примусові ро-
боти, 250 сіл  спалено ра-
зом із жителями. 

Ушановуючи пам’ять 
жертв минулої війни, до-
водиться проливати сльо-
зи скорботи за тисячами 
полеглих захисників від 
російської агресії на схо-
ді України. Імперія зла 
породила нового фюре-
ра, який кривавим арка-
ном намагається затягти 
нашу незалежну держа-
ву до своєї авторитарної 
супряги.

Період літнього сонцес-
тояння закінчується 25 
червня. Ночі стають до-
вшими, а дні коротшими. 
«Сонце повертає на зи-
му, а літо — на спеку», 
— стверджує прислів’я. 
Рясна ранкова роса цього 
дня віщує врожайне літо.

Сподіватимемося, що 
ця давня народна при-
кмета збудеться. Поба-
жаймо нашим хліборо-
бам: хай ореться вам і 
скородиться, нехай сієть-
ся, нехай вродиться у по-
лі й городі, у власній гос-
поді!

Буйство природи у червні символізує силу та міць життя

Тепер про Луганщину 
можна дізнатися  
в потязі Інтерсіті

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Напередодні річниці області презентовано ролик «Лу-
ганщина туристична». Проект концепції розвитку туризму в Луганській об-
ласті до 2022 року представила начальник управління інвестиційної діяль-
ності, підприємництва та цінової політики обласного департаменту еконо-
міки Людмила Ахтирська. «через бойові дії втрачено частину туристського 
потенціалу Луганщини. війна ускладнила залучення іноземних інвестицій. 
Тож в області шукають можливостей, як розвивати внутрішній туризм», — 
підкреслила Людмила Ахтирська. Саме для цього спільно з агенцією регіо-
нального розвитку Луганської області розробили ролик «Луганщина турис-
тична», який транслюватимуть у потягах Інтерсіті. Зроблено вчасно, адже 
цими вихідними Луганська область святкуватиме 81-шу річницю утворен-
ня. Серед запланованих заходів — щорічний відкритий обласний фести-
валь «Луганщина — це Україна!», культурно-мистецька акція «БарвиLand», 
цільова аудиторія якої — діти, позбавлені батьківського піклування, обласна 
виставка майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, 
яка цьогоріч матиме символічну назву «Традиції, що єднають».

Від солоних  
до фруктово-солодких

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Масовими кулінарними заходами навряд чи кого тепер 
здивуєш. Однак фестиваль вареників, що його влаштували в черкасах, 
видався для багатьох учасників вельми цікавим. Поїдання вареників на 
швидкість, кулінарні конкурси, українські забави — так черкащани розва-
жалися на фестивалі. Та й більше десятка видів вареників з різними на-
чинками щось та означали! Із картоплею, грибами, капустою, сиром, ви-
шнями, печінкою, ягодами.  «вареники — страва, яка ніколи не набридає, 
— поділилася враженнями одна з учасниць заходу Галина Лебідь, — бо 
кожна українська господиня, зберігаючи секрети мами і бабусі, готує їх по-
своєму. Їх оспівано в українських народних піснях (пам’ятаєте, «варенич-
ків наварю, голубе сизенький!»). вони щоразу різні завдяки різним начин-
кам — від солоних до фруктово-солодких». Як зізналася художній керівник 
«Дирекції парків» Інна Омелюх, такого  розмаху вареничного мистецтва 
вона ще не бачила. Цікаво, що жителі міста власноруч ліпили вареники.

1 червня  —  День захисту дітей; всесвітній день батьків
2 червня  —   День працівників водного господарства;  

День працівників місцевої промисловості
4 червня  —   Міжнародний день безневинних дітей — жертв 

агресії
5 червня  —  всесвітній день охорони довкілля
6 червня  —  День журналіста; вознесіння Господнє
8 червня  —  всесвітній день океанів
9 червня  —  День працівників легкої промисловості
12 червня  —   День працівників фондового ринку;  

всесвітній день боротьби проти застосування ди-
тячої праці

13 червня  —   всесвітній день поширення інформації щодо  
альбінізму

14 червня  —  всесвітній день донора крові
15 червня —   всесвітній день поширення інформації  

про зловживання щодо людей похилого віку
16 червня  —   День батька, День медичного працівника;  

Зелені свята, Трійця
17 червня  —  всесвітній день боротьби з опустелюванням  

і посухою
18 червня  —  День стійкої гастрономії
19 червня  —   Міжнародний день боротьби з сексуальним  

насиллям в умовах конфлікту
20 червня  —  всесвітній день біженців
21 червня —  Міжнародний день йоги
22 червня  —   День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні
23 червня  —   День державної служби; День державної  

служби ООН; Міжнародний день удів
24 червня —  Початок Петрового посту
25 червня  —  День моряка
26 червня  —   Міжнародний день на підтримку жертв тортур; 

Міжнародний день боротьби зі зловживанням 
наркотичними засобами та їх незаконним обігом

27 червня  —  День мікро-, малих та середніх підприємств
28 червня  —  День Конституції України
29 червня  —  Міжнародний день тропіків
30 червня  —  День молоді; День молодіжних та дитячих  

організацій; Міжнародний день астероїда
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