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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
«Подальша реформа 

галузі інтелектуальної 
власності — запорука 

позитивних змін у 
розвитку інновацій, 

стартапів, 
цифровізації».

Своє майбутнє молодь 
творить нині 

МЕТА. Молодь має величезні перспективи, але реалізувати їх 
можна лише через натхнення й наполегливість. Таке переконан-
ня висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час щоріч-
ного молодіжного форуму стипендіальних програм «Завтра.UA». 
Це приватні загальнодержавні ініціативи, які пропонують моло-
ді можливості навчання і здобуття практичного досвіду в різних 
галузях.

Володимир Гройсман наголосив, що кожен українець має усві-
домити свою роль у державних трансформаціях. «Від нас зале-
жить, якою буде Україна сьогодні й завтра. Якщо кожен українець 
буде ініціативним і наполегливим, у нас буде змога побудувати та-
ку країну, в якій ми всі мріємо жити», — цитує департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова гла-
ви уряду. 

Для великих структурних змін у країні важлива командна робо-
та й підтримка ініціатив молоді, наполягає Володимир Гройсман: 
«Один у полі не воїн, але всі разом ми велика сила. І тільки разом 
можемо створювати своє, українське, нове та якісне».

2,5%
становило зростання реального ВВП 

України в першому кварталі 2019 року  
в річному вираженні порівняно з першим 

кварталом торік  

ПРАВДУ НЕ ПРИХОВАТИ. Багаторічна епопея навколо долі 
трагічного рейсу МН17, збитого російськими бойовиками  
в небі над Донеччиною, нарешті добігла логічного 
завершення. Злочинців названо поіменно

Слідство встановило 
винних і призначило 
дату суду

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі про потребу розроблення  
й упровадження стратегії розвитку галузі на п’ять років
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Указ Президента 
України «Питання 
забезпечення 
діяльності 
Президента України»

Українське законодавство 
слід зробити більш дружнім 
до біженців, які мають повне 
право отримати шанс на 
нове й повноцінне життя

ІНТЕГРАЦІЯ

4

В очікуванні першого липня
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Уряд заявляє про високу готовність до запровадження ринку 
електроенергії, проте чимало фігурантів та експертів говорять протилежне

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Одна з найактуальніших про-
блем сьогодення в Україні 

— запровадження нового ринку 
електроенергії. Воно має відбу-
тися 1 липня, проте, як свідчать 

недавні заяви фігурантів ринку, 
далеко не всі готові до цього.

Нагадаємо, що ще у квіт-
ні 2017 року парламент ухва-
лив Закон «Про ринок елек-
троенергії», яким і  було регла-
ментовано перехід на нову мо-
дель саме з 1 липня 2019-го. Ча-

су для підготовки до цього важ-
ливого процесу, як бачимо, для 
представників енергоринку бу-
ло достатньо. Однак готовнос-
ті замало, до того ж, нещодав-
но поважні міжнародні інсти-
туції — Європейський банк ре-
конструкції та розвитку, Сві-

товий банк та Представництво 
ЄС в Україні — порадили на-
шій владі поки що відтермі-
нувати запровадження. Трохи 
пізніше занепокоєння вислови-
ли РНБОУ та СБУ, які заявили, 
що відкриття з 1 липня цього 
надважливого ринку станови-

тиме чималу загрозу для націо-
нальної безпеки України.

Однак Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман та міністр енер-
гетики Ігор Насалик вважають, 
що з 1 липня 2019-го ринок 
електроенергії має запра-
цювати. 
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ЦВК ІНФОРМУЄ
Бурча Володимир Володимирович, народився 7 жовтня 1990 року, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, безпартійний, проживає в смт Королево Виноградівського району 
Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Дутчак Владислав Васильович, народився 30 червня 1975 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасо-
во не працює, безпартійний, проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 200. 

Залевська Олена Юріївна, народилася 10 серпня 1974 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний 
бухгалтер, ТОВ «ГЕЛІОН-ТАЙМ», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Сво-
бода», проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 201. 

 Гапун Володимир Ярославович, народився 16 серпня 1983 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «КМТ», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає 
в місті Тячів Тячівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 202. 

Капля Юрій Анатолійович, народився 1 травня 1987 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ 
«АКВІЛОН-ГРУП», безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Свя-
тошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 203. 

Реута Олеся Григорівна, народилася 8 лютого 1976 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець із соці-
альної роботи, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ічнянської міської ра-
ди, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Ічня 
Ічнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 204. 

Мосенцова Олександра Захарівна, народилася 27 липня 1949 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта профе-
сійно-технічна, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобо-
да», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 205. 

Андріюк Лілія Вікторівна, народилася 15 лютого 1985 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до ви-
борчого списку під № 206. 

Шкірков Євген Геннадійович, народився 30 липня 1985 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 207. 

Пільгуй Наталя Миколаївна, народилася 20 лютого 1978 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач 
української мови та літератури, Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, член політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Верхньодніпровськ Дні-
пропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 208.

Шило Максим Віталійович, народився 7 листопада 1996 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, працівник 
відділу національно-патріотичного виховання, Департамент освіти та гуманітарної по-
літики Черкаської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Сво-
бода», проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 209. 

Строкін Олександр Вадимович, народився 28 вересня 1982 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна серед-
ня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 210. 

Войникова Ольга Сергіївна, народилася 10 квiтня 1982 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель іс-
торії та правознавства, Бердянський муніципальний ліцей, член політичної партії Всеу-
країнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Бердянськ Запорізької області, су-
димість відсутня, включена до виборчого списку під № 211. 

Урбанський Віталій Петрович, народився 21 грудня 1987 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник 
директора, КП «Херсонміськсвітло», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода», проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 212. 

Бондар Андрій Олександрович, народився 26 лютого 1994 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасо-
во не працює, безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 213. 

Станков Олександр Олександрович, народився 25 квiтня 1990 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», про-
живає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 214.

Губський Володимир Олександрович, народився 29 лютого 1988 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна 
середня, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Сво-
бода», проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого спис-
ку під № 215. 

Прохоренко Катерина Віталіївна, народилася 9 листопада 1989 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включе-
на до виборчого списку під № 216. 

Данилова Марина Олексіївна, народилася 2 грудня 1965 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, 
ЗОШ № 10 м. Слов’янська, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 
проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включена до ви-
борчого списку під № 217. 

Дмитрук Тетяна Іванівна, народилася 19 червня 1997 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не 
працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в смт 
Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, вклю-
чена до виборчого списку під № 218. 

Дячун Тарас Васильович, народився 28 сiчня 1989 року, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник дирек-
тора з розвитку інфраструктури, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тер-
нополя», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті 
Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 219. 

Козбур Мар’ян Романович, народився 29 серпня 1991 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник 
директора, КП ТОР «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий 
центр», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті 
Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 220. 

Бевз Христина Мирославівна, народилася 26 лютого 1984 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасо-
во не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до ви-
борчого списку під № 221. 

Гурмак Іван Миколайович, народився 8 листопада 1983 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, На-
двірнянська районна рада Івано-Франківської області, член політичної партії Всеукраїн-
ське об’єднання «Свобода», проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-
Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 222.

Холявка Андрій Володимирович, народився 22 лютого 1976 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспі-
рант, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 223. 

Мандзюк Наталія Михайлівна, народилася 23 липня 1977 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
Збаразький територіальний центр соціального обслуговування, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Збараж Тернопільської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 224. 

Стадник Богдан Романович, народився 18 вересня 1980 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, поміч-
ник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 225. 

Секретар Центральної виборчої комісії   
Н. БЕРНАЦЬКА

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Воскобойніков Олександр Яко-

вич, 08.06.1978 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 114, кв. 5, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 26 червня 
2019 року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

З 01.07.2019 року ПрАТ «Датагруп» впроваджує 

тарифи (тарифні плани) на послуги доступу до ме-

режі Інтернет для фізичних осіб приватного сектору 

у м. Кривий Ріг при наявності технічної можливості.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх 

застосування розміщено на сайті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна за номе-

ром телефону Контакт-центру 0 800 21 00 00. 

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Работа В’ячеслав Анатолійович, 

06.02.1962 року народження, зареєстрований за адресою: 
Одеська область, м. Ізмаїл, 1-й провулок Короленка, 2, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 26 червня 2019 року 
об 11 годині 30 хвилин та 29 липня 2019 року о 12 годині 00 
хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко

Сумське обласне територіальне відділення Ан-
тимонопольного комітету України повідомляє, що 
адмінколегією відділення прийнято рішення від 
27.05.2019 № 8 про визнання вчинення ТОВ «Транс-
спецтех» (ідентифікаційний код — 39442527; новим 
найменуванням якого є ТОВ «Господарство «Зеле-
ний гай») порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції та накладення штрафу у розмі-
рі 34 тис. гривень.

Копію рішення можна отримати у приміщенні від-
ділення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 
4-й поверх.

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

За підсумками конкурсу, який відбувся 05.06.19 р. в Нов-
городській селищній раді щодо відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності для проведення незалежної оцінки, з вартістю 1100 
грн. кожна, переможцем визнано ФОП Баранов Валерій Ва-
лентинович, за такими об’єктами:

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
163,6 кв. м, розташоване по вул. Поштова, 16а;

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
173,1 кв. м, розташоване по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 4;

• нежитлове приміщення, цокольний поверх, загальною 
площею 50,6 кв. м, розташоване по вул. Молодіжна, 1;

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
26,9 кв. м, розташоване по вул. Молодіжна, 2;

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
95,9 кв. м, розташоване по вул. Покровська, 1 а;

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
31,4 кв. м, розташоване по вул. Озерського, 5 ж;

• нежитлове вбудоване приміщення, цокольний поверх, за-
гальною площею 48,0 кв. м, розташоване по вул. Молодіж-
на, 1 в;

• нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
58,7 кв.м, розташоване по вул. Озерського, 5 е;

• нежитлова споруда, колишній магазин «Книжковий», за-
гальною площею 66,5 кв. м, розташована по вул. Садова, 12.

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає підозрюваного Антюфєєва Володимира Юрі-
йовича, 19.02.1951 р. н., що обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України для роз-
гляду клопотання прокурора відділу процесуаль-
ного керівництва досудовим розслідуванням та 
підтримання державного обвинувачення у кри-
мінальних провадженнях слідчого відділу управ-
ління процесуального керівництва та нагляду за 
додержанням законів органами, що проводять 
оперативно-розшукову діяльність, Головної вій-
ськової прокуратури Генеральна прокуратура 
України Солошенка Ю. І. про здійснення спеці-
ального досудового розслідування по кримі-
нальному провадженню № 42017000000001126 
від 11.04.2017 року у судове засідання, яке від-
будеться о 12:00 годині 02 липня 2019 року в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є. 
кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-
відача передбачені статтею 139 КПК України, а 
також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора 
та захисника — статтею 324 КПК України, потер-
пілого — статтею 325 КПК України, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

 Повістка про виклик обвинуваченого  
при проведенні судового засідання  

в порядку спеціального провадження
Обвинувачений Гаркушин Володимир 

Олександрович, 20.11.1967 р.н., уродже-
нець м. Тульчин Вінницької області, заре-
єстрований за адресою: м. Київ, вул. Люте-
ранська, буд. 27/29, кв. 12, що проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, 
кв. 17, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323  
ч. 3 КПК України викликається у судове засі-
дання, яке відбудеться 24.06.2019 р. о 15:30 
годині, 27.06.2019 р. о 10:00 годині в примі-
щенні Суворовського районного суду м. Оде-
си, зала судових засідань № 11 за адресою:  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 
68 за обвинуваченням у скоєнні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. ст. 191 
ч. 4, 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

У разі неявки Гаркушина В. О. до суду ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням про дату, час та місце судового розгля-
ду, та кримінальне провадження буде здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження 
під головуванням судді Позняка В. С.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в  

м. Він ниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань 
№13, 03.07.2019 року о 10.00 годині відбудеться судовий розгляд в 
кримінальному провадженні за обвинуваченням Новікова Андрія Ві-
кторовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 
КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 42015020420000197 від 14.07.2015 року.

В судове засідання викликається обвинувачений Новіков Андрій 
Вікторович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Джанкой, вул. Московська, 186, кв. 27.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі судді-доповіда-
ча Іванченка Я. М., суддів Антонюка В. В. та Ковальчук Л. B.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в  

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань 
№ 13, 02.07.2019 року о 09:30 годині відбудеться судовий розгляд 
в кримінальному провадженні за обвинуваченням Мерзлова Олек-
сандра Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст.408 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань за № 42016020420000081 від 11.04.2016 року.

В судове засідання викликається обвинувачений Мерзлов О. Г., 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпато-
рія, пр-т Перемоги, 55а/72.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості 
прибуття в судове засідання. Справа розглядатиметься колегією суд-
дів у складі судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М. та 
Луценко Л. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-а викликає на 24.07.2019  об 11:00  відповідача Пус-
товарову Зоряну Степанівну у справі за позовом Пищика Юрія Олек-
сандровича до Пустоварової Зоряни Степанівни, Пустоварова Юрія  
Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем реєстрації.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься у його відсутніть.

Суддя І. О. Макаренко

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-а викликає на 24.07.2019  об 11:00  відповідача Пус-
товарова Юрія Сергійовича  у справі за позовом Пищика Юрія Олек-
сандровича до Пустоварової Зоряни Степанівни, Пустоварова Юрія  
Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем реєстрації.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься у його відсутніть.

Суддя І. О. Макаренко

Втрачений диплом  
про вищу освіту 

ПВР № 702994 від 23.06.1987 р., 
виданий Національним  

університетом  
ім. Т. Г. Шевченка на ім’я 

Зерняк Олени Теодорівни, 
вважати недійсним. 

Вважати втраченим 
свідоцтво про право власності, 
видане Головним управлінням 

житлового забезпечення 
Виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна 
адміністрація) 16 березня 

2012 року за № 356-С/ГК на ім’я 
Половка Миколи Васильовича.

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

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кри-
мінальне провадження №1-кп/229/90/2019 відносно 
обвинуваченого Шост Юрія Джимовича, 04 серпня 
1981 року народження, за ст.258-3 ч. 1 КК України, 
зареєстрованого за адресою: Донецька обл., м. До-
нецьк, вул. Кочубея, буд.60.

Суд викликає обвинуваченого Шост Юрія Джимо-
вича для розгляду кримінального провадження на 1 
липня 2019 року о 13:15, яке відбудеться в залі №4 
на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/480/17 
(1-кп/227/91/2019) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Іго-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 
року народження, що мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, 
викликається на 15:00 годину 03 липня 2019 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В, судді Левченко A. M.,  
Мацишин Л. С.

В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кри-
мінальне провадження №1-кп/229/107/2019 віднос-
но обвинуваченого Сверчкова Сергія Костянтино-
вича, 11 травня 1986 року народження, за ст. 258-3  
ч. 1 КК України, проживаючого за адресою: Донецька 
обл., м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд. 14, кв. 66.

Суд викликає обвинуваченого Сверчкова Сергія 
Костянтиновича для розгляду кримінального прова-
дження на 01 липня 2019 року о 13:45, яке відбудеть-
ся в залі №4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 242/3056/15-к 
(1-кп/227/61/2019) за обвинуваченням Дузенка Олександра 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, останнє відоме місце мешкання 
якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької 
області, викликається на 16:00 годину 03 липня 2019 року 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В, судді Левченко A. M.,  
Мацишин Л. C.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

28..33
16..21

30..35
17..22

30..35
16..21

31..36
18..23

23..28
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +28 +33 Черкаська +16 +21 +29 +34
Житомирська +15 +20 +26 +31 Кіровоградська +16 +21 +30 +35
Чернігівська +15 +20 +28 +33 Полтавська +15 +20 +30 +35
Сумська +14 +19 +27 +32 Дніпропетровська +16 +21 +31 +36
Закарпатська +13 +18 +23 +28 Одеська +19 +24 +30 +35
Рівненська +14 +19 +24 +29 Миколаївська +18 +23 +31 +36
Львівська +12 +17 +23 +28 Херсонська +19 +24 +31 +36
Івано-Франківська +12 +17 +22 +27 Запорізька +18 +23 +30 +35
Волинська +13 +18 +23 +28 Харківська +16 +21 +30 +35
Хмельницька +14 +19 +24 +29 Донецька +17 +22 +29 +34
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +15 +20 +30 +35
Тернопільська +13 +18 +23 +28 Крим +18 +23 +29 +34
Вінницька +15 +20 +27 +32 Київ +19 +21  +31 +33

Укргiдрометцентр

У Горлівці продають 
льодяники у вигляді 
гранат

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ГРИМАСИ ОКУПАЦІЇ. Шалена пропаганда війни та мілітаризації 
серед дітей і підлітків на тимчасово окупованій території Донбасу не 
має меж, здорового глузду і навіть інстинкту самозбереження. У Гор-
лівці на Донеччині почали продавати льодяники на паличці у вигляді 
гранати Ф-1. Можливо, ініціатори цього божевілля звернули увагу на 
те, що цю гранату за звичкою називають «лимонкою», хоч пропоно-
вані дітям ласощі мають таки не жовтий колір лимона, а зелений, як 
і належить грізній гранаті. Ціна насолоди — всього 28 російських ру-
блів (приблизно 12 гривень). 

Цинізм появи на полицях міських магазинів дитячих ласощів у фор-
мі гранати вразив навіть прихильників самопроголошеної «ДНР». 
Адже тільки в Горлівці серед людей свіжі спогади про трагедії, коли 
від вибухів мін чи бойових гранат загинули та зазнали важких травм 
діти, підлітки й дорослі заручники окупації частини Донеччини проро-
сійськими незаконними збройними формуваннями.

У Зарічному озвалося 
Боголюбове

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

РОзКОПКИ. У селі Зарічне Тростянецької ОТГ Сумської облас-
ті тривають розкопки, які проводять фахівці Інституту археології На-
ціональної академії наук України. вони обстежують місцевий комп-
лекс поховань доби середньовіччя. Днями їм усміхнулась археологіч-
на удача — виявлено фрагмент давнього глиняного глечика з гербом 
литовського князя вітовта. Як пояснюють історики, влітку 1399 року 
на річці ворскла відбулася грандіозна битва литовського війська про-
ти татар, у якій князь зазнав нищівної поразки. вірогідно, глечик з ін-
шими предметами побуту перебував в обозі литовських воїнів, що 
вижили у кривавій січі і з часом повернулися до села Боголюбове (так 
раніше називалося Зарічне), де звели потужну фортецю і вижили за-
вдяки її міцності. Так нинішні розкопки дають змогу пролити світло на 
епоху монголо-татарського нашестя зокрема села Зарічного, історія 
якого сягає вікових глибин. 

Імовірне поховання гетьмана — в Суботові
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

зНАХІДКИ. Як повідомила 
громадська організація Фонд 
«великий льох», під Іллінською 
церквою в Суботові чигирин-
ського району на черкащині 
знайшли підземний склеп, який, 
на думку експертів, може вияви-
тися місцем захоронення остан-
ків Богдана Хмельницького та 
його сина. У родовій церкві-уси-
пальниці георадари зафіксува-
ли старовинний склеп. Фахівці  
припускають, що це захоронен-
ня гетьмана, яке шукали понад 
300 років.  

За допомогою чотирьох гео-
радарів з різною робочою часто-
тою науковці обстежили простір 
під підлогою церкви до глибини 
понад чотири метри. 

«За підсумками обробки да-
них георадарного зондуван-
ня ми одержали чітке тривимір-
не зображення аномалії в цен-
тральній частині церкви. Її гео-
метрія й розміри (довжина три 
метри, ширина 1,3 метра) від-
повідають об’єкту, схожому на 
склеп, — стверджує працівни-
ця КНУ ім. Т. Шевченка канди-
дат геологічних наук Ксенія Бон-
дар. — У світовій практиці відомі 
аналогічні розташування скле-
пів — у храмах Західної Європи. 
Це лише підтверджує, що місце 
у центральній частині церкви в ті 
часи часто використовували для 
поховань. До речі, ще 1970 року 
саме центральну частину хра-
му, де ми передбачаємо наяв-

ність склепу, досліджував укра-
їнський археолог Роман Юра. 
У щоденнику він відзначив змі-
щення фундаментної плити од-
нієї з колон на північ, у бік, як ми 
думаємо, вхідного тунелю до пе-
редбачуваної підземної спору-
ди. Проте експедиції не вистачи-
ло буквально метра, щоб дійти 
до об’єкта».

Незалежний експерт геофі-
зик Іван Ільчишин додав, що 
знайдено сліди ймовірно заси-
паного підземного проходу з пів-
денно-західної стіни церкви в бік 
вівтаря або до підземної крипти. 
Для перевірки отриманих даних 
потрібні археологічні та інженер-
но-геологічні дослідження. 

Старша наукова співробіт-
ниця Інституту археології НАН 
України кандидат історичних 
наук Лариса виногродська 
зауважує: є вагомі підстави 
припускати, що один зі зна-
йдених підземних ходів веде 
до церкви. 

Сенсаційною та символіч-
ною у нещодавніх пошуках 
праху великого гетьмана ста-
ла знахідка цінного історично-
го документа. За повідомлен-
ням науковця Ксенії Бондар, 
це сталося, коли їхня група шу-
кала в державній науковій ар-
хітектурно-будівельній бібліо-
теці ім. в. Заболотного зобра-
ження Іллінської церкви для 

реконструкції послідовності по-
дій. І саме тут вчені натрапи-
ли на копію метрики Іллінської 
церкви (оригінали зберігають у 
Санкт-Петербурзі). Її 1885 року 
склав учитель Медведівської 
церковнопарафіяльної школи 
О. Татаров. У метриці записа-
но, що праворуч церкви біля 
середньої колони, ближче до 
заходу, є склеп Зиновія Богда-
на Хмельницького та його сина 
Тимоша, закиданий будівель-
ним сміттям під час перебудо-
ви церкви. 

Отож наступний етап робо-
ти науковців — зондування стін 
сучасними технічними засоба-
ми та інші дослідження.
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П’ять перемог в одному чемпіонаті
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. П’ять медалей, чотири з яких 
золоті, — з таким результатом поверну-
лася з чемпіонату України з параканое, 
що проходив у Дніпрі, команда спортс-
менів з ураженням опорно-рухового апа-
рату рівненського Інваспорту. чемпіона-
ми України стали: Микола Синюк, вале-
рій Петроцюк, Наталія Лагутенко, Мари-
на Самчик. «Срібло» привіз додому во-
лодимир вельгус.

«Усі спортсмени — наші вихованці, чле-
ни збірної команди Рівненської області, 
майстерність яких не перший рік відточує 
наш тренер Леонід Камлочук», — каже 
начальник рівненського Інваспорту, який 
торік відзначив 25-річчя створення, Ан-
дрій Демчук.

Приємно, що до скарбнички перемог 
вихованців цього унікального закладу на 
аренах Європи та світу в різних видах 
спорту додалися нові. Так тримати!    

Команда-переможець 
чемпіонату України  
з параканое

Іллінська церква розкрила 
ще не всі секрети

На Тернопіллі зацвіла квітка незнищенності
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ГАРНІ ТА УНІКАЛЬНІ. Тер-
нопілля цього року знову поті-
шили цвітінням рідкісні росли-
ни. Гора Гостра неподалік се-
ла вікно Гусятинського райо-
ну забуяла блідо-рожево-буз-
ковими барвами — зацвів ясе-
нець білий. Цю рослину зна-
ємо з іншою назвою — не-
опалима купина. властивість 

її палати і не згоряти описа-
но у Біблії. Саме з такого па-
лаючого куща Бог заговорив 
до Мойсея. Усі частини росли-
ни містять речовини, які в ти-
ху сонячну погоду сприяють 
утворенню випарів. Якщо під-
нести сірник до куща, то рос-
лина враз спалахує кольоро-
вими вогниками, але зали-
шиться неушкодженою. Тож 
ясенець білий вважають квіт-
кою незнищенності.

На Тернопіллі ясенець білий 
росте лише в двох місцях: на 
горах Голиця в Бережансько-
му районі та на Гострій — у 
Гусятинському. На Гострій ці-
єї рослини дуже багато. Але 
відвідуваність цієї гори обме-
жено, адже вона входить до 
природного заповідника «Ме-
добори». Сюди веде стежина, 
якою впродовж року можуть 
пройти небагато осіб, і то пе-
реважно фахівці, а також сту-

денти, аспіранти, які вивчають 
рослинний світ.

Заступник директора з нау-
кової роботи заповідника «Ме-
добори» Галина Оліяр заува-
жує, що на Гострій ростуть 11 
червонокнижних видів і з деся-
ток регіонально рідкісних рос-
лин. варто згадати змієголов-
ника австрійського, реліктову 
шиверекію подільську і ковилу 
волосисту та пірчасту — зали-
шок давніх подільських степів. 
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