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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 травня 2017 року
USD 2638.7789   EUR 2952.2658  RUB 4.6531  / AU 333818.72   AG 4562.45   PT 253586.65   PD 205824.75

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 31 ТРАВНЯ 2017 РОКУ №99 (5968)

ЦИФРА ДНЯ

Нідерланди дали
добро на асоціацію 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Сенат Нідерландів підтримав ратифіка-
цію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, повідом-
ляє УНІАН. Голосування за відповідний законодавчий акт
відбулося в Гаазі в межах пленарного засідання Сенату, до
складу якого входить 75 депутатів. Для того, щоб цей законо-
давчий акт набув чинності, його має підписати король Нідер-
ландів і оприлюднити спеціальний Державний журнал.
Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері радо
привітав рішення нідерландських парламентаріїв, а також за-
писав відеозвернення. 

Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка не ратифікувала
Угоду про асоціацію з Україною. Це сталося після того, як торік
у квітні там відбувся консультативний референдум, у якому взя-
ли участь 32,28% виборців, понад 60% з них висловилися проти
укладення угоди. Лише після того, як на вимогу Гааги лідери
країн-членів ЄС підписали спеціальний документ, у якому зок-
рема зафіксовано, що Угода про асоціацію не гарантує Україні
членства в ЄС, парламент Нідерландів погодився проігнорува-
ти результати референдуму й ратифікувати документ. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми вже два роки
поспіль доводимо:

навести лад на
українських

дорогах можливо.
Зараз важливий

контроль якості».
Прем’єр-міністр про доведення до пуття українських
автошляхів упродовж п’яти наступних років
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Як уникнути
бактеріального
апокаліпсиса

SOS. Всесвітня організація охорони здоров’я називає
стійкість до антибіотиків однією з найбільших загроз 
для людства. Проте в Україні про це майже не говорять

1 584 472
переселенці з Донбасу й Криму взяли 

на облік структурні підрозділи соцзахисту
населення обласних і Київської міської

держадміністрацій

Ціна світла для Луганщини
НА ЧАСІ. Як підстрахувати ТЕС в енергозабезпеченні краю?

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Запаси антрацитового вугіл-
ля на Луганській теплоелек-

тростанції тануть щодня.
Нестача його поставок може
обернутися зупинкою підпри-
ємства. На думку фахівців з різ-

них міністерств, вугілля можна
возити до Щастя (де розташо-
вана ТЕС) автомобілями, а в ра-
зі критичної ситуації брак
електроенергії на підконтроль-
ній території Луганщини можна
частково компенсувати за раху-
нок Слов’янської та Сєверодо-
нецької ТЕЦ. Та чи готова

область до такого перебігу по-
дій?

Днями в Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій
обговорювали проблему транс-
портування вугілля підконтроль-
ною територією на Луганську
ТЕС. За повідомленням прес-
служби міністерства, розгляда-

ють можливість здійснення та-
ких поставок за допомогою вели-
когабаритних автомобілів. Але
таке рішення може призвести до
того, що вантажівки зіпсують до-
рожнє покриття області. До того
ж вимушений ремонт доріг стане
додатковим навантаженням на
бюджет області. Тож країна має

визначитися, чи здатна залучити
додаткові джерела фінансування
ремонтних робіт цих автодоріг. А
як дивляться на ситуацію луган-
ські дорожники? 

«Пріоритет у роботі для
нас — це маршрут з пере-
везення вугілля зі станції
Рубіжне на Луганську ТЕС.4
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку розроблення плану
управління річковим
басейном»3

РОЗРАХУНКИ

Якщо субсидіантам надійшли платіжки
із заборгованістю за енергоносії для
опалення за минулий опалювальний
період, комунальники зобов’язані
здійснити перерахунок платежів 
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документи

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

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача 
по справі № 408/162/17 за позовом Попова Володимира Івановича, в ін-
тересах якого діє Петрощук Артем Васильович, третя особа: Територі-
альне управління юстиції у Луганській області до Свердловської місь-
кої ради Луганської області про визнання права власності на спадкове 
майно — Свердловську міську раду Луганської області (вул. Енгельса,  
б. 43, м. Свердловськ, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 14 червня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
ча по справі № 408/1859/17 за позовом Пугачевої Лариси Олексіївни, в 
інтересах якої діє Борисов Віталій Миколайович до Сільськогосподар-
ського приватного підприємства «Агроуніверсал» про розірвання дого-
вору оренди земельної ділянки — Сільськогосподарське приватне під-
приємство «Агроуніверсал» (вул. Гагаріна, б. 2А, м. Слов’яносербськ, 
Луганська область, 93701).

Судове засідання відбудеться 21 червня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до суду від-
повідача Коваленка Віктора Олексійовича, останнє відоме місце про-
живання за адресою: 66002, Полтавська область, Октябрський район, 
м. Полтава, вул. Сосюри, 54, по цивільній справі №516/1/17 за позовом 
Олійника Вячеслава Миколайовича до Коваленка Віктора Олексійовича, 
Спільного українсько-індійського підприємства «КОРАСА», третя особа 
— Раджи Менон, про стягнення заборгованості, розгляд якої відбудеть-
ся 8 червня 2017 року о 10.30 годині за адресою: м. Теплодар Одеської 
обл., вул. Комунальна, 3.

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Коваленко В. О. по-
дати заперечення на позов та докази, якими обґрунтовуються запере-
чення. У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за 
відсутності відповідача Коваленка В. О.

Суддя Мислива Л. М.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
ча по справі № 408/1860/17 за позовом Чеботарьова Анатолія Мико-
лайовича, в інтересах якого діє Борисов Віталій Миколайович до Сіль-
ськогосподарського приватного підприємства «Агроуніверсал» про 
розірвання договору оренди земельної ділянки — Сільськогосподар-
ське приватне підприємство «Агроуніверсал» (вул. Гагаріна, б. 2А,  
м. Слов’яносербськ, Луганська область, 93701).

Судове засідання відбудеться 21 червня 2017 року об 11 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Старобільський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» про стягнення боргу за кредитним договором, як відповідачів:

— Реутова Артема Юрійовича, який мешкає за адресою: 94613, Луганська 
область, м. Антрацит, вул. Ілліча, буд. 23, кв. 16;

— Лимаря Олександра Олександровича, який мешкає за адресою: 94613, 
Луганська область, Антрацитівський район, с. Вишневе, вул. Давиденко, буд. 
24, розгляд справи відбудеться 20 червня 2017 року о 08 год. 50 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання 
Старченко Оксану Володимирівну як відповідачку в цивільній справі  
№ 712/4545/17-ц за позовом Пащука Олександра Миколайовича до 
Старченко Оксани Володимирівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрацій-
ного обліку.

Судове засідання відбудеться 8 червня 2017 року о 14 год. 00 хв. 
у приміщенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, другий поверх, зал судових засідань  
№ 219.

Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа буде 
розглядатися без участі відповідача за наявними в ній доказами.

Суддя Я. В. Пересунько

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької обл. (адреса суду: 
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться

02.06.2017 о 09:10 до Козинська Альона Миколаївна (останнє відоме 
місце реєстрації: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. 8 
Березня, буд. 32, кв. 1) справа № 138/356/17, суддя Лисенко Т. Ю.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

З 1 червня 2017 року оголошується проведення конкурсу 
на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за роз-
роблення і впровадження інноваційних технологій відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р.  
№ 701.

Умови проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) у 
розділі «Головна», «Діяльність», «Наука», «Премія Кабінету Мі-
ністрів України за розроблення і впровадження інноваційних 
технологій», підрозділі «Нормативні акти».

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Біляка Дениса Володими-
ровича, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Отважних, 15, кв. 11, у судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі № 130/2573/16-ц за позовом Виноградової Антоні-
ни Іванівни, в інтересах якої діє Захарчук Максим Володимирович до Бузінського Олександра 
Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО ГЕО», Біляка Дениса Воло-
димировича та Колосова Юрія Валерійовича про визнання правочинів недійсними, витребу-
вання майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності, яке відбудеться 6 
червня 2017 року о 10 год. за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Біляка Дениса Володимировича в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними в ній доказами. Про причини неявки необхід-
но повідомити суд.

Суддя Сенько Л.Ю.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі  

Національної ради реформ
1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 22 грудня 2014 року  

№ 947 «Питання Національної ради реформ» (із змінами, внесеними Указами від 19 
січня 2015 року № 22, від 3 червня 2015 року № 310, від 26 серпня 2015 року № 512, 
від 19 квітня 2016 року № 163, від 25 квітня 2016 року № 173, від 29 серпня 2016 ро-
ку № 371 та від 24 жовтня 2016 року № 471):

1) увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її робо-
ті з усіх питань, ГЕРАСИМОВА Артура Володимировича — народного депутата Украї-
ни, голову депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у Верховній Раді 
України (за згодою), ЛУЦЕНКО Ірину Степанівну — Представника Президента Украї-
ни у Верховній Раді України (за згодою);

2) вивести зі складу членів Національної ради реформ І.Білоуса, І.Гриніва.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 травня 2017 року
№ 148/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних  

стипендій видатним діячам фізичної 
культури і спорту

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про 
державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охоро-
ни здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесе-
ними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 
травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту:
1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:
БАЗИЛЕВИЧУ Олегу Петровичу — 1938 року народження, заслуженому трене-

ру СРСР та УРСР з футболу, заслуженому працівнику фізичної культури і спор-
ту України

ЛЕОНЕНКУ Івану Федоровичу — 1928 року народження, заслуженому тренеру 
СРСР та УРСР з легкої атлетики

ТУМАСОВУ Юрію Микитовичу — 1937 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР з легкої атлетики, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України;

2) дворічні:
ГОТВЯНСЬКОМУ Володимиру Дмитровичу — 1940 року народження, заслужено-

му тренеру України з велосипедного спорту
ГУСАРУ Володимиру Марковичу — 1938 року народження, заслуженому трене-

ру України з футболу
ДЕЄВУ Івану Володимировичу — 1937 року народження, заслуженому працівнику 

фізичної культури і спорту України
ЗИМЕНКУ Володимиру Володимировичу — 1935 року народження, майстру спор-

ту СРСР міжнародного класу, заслуженому майстру спорту СРСР із стрільби стен-
дової

КАЦМАНУ Володимиру Яковичу — 1929 року народження, заслуженому тренеру 
СРСР та УРСР з легкої атлетики

КУРБАТОВУ Михайлу Павловичу — 1935 року народження, заслуженому трене-
ру СРСР та УРСР з велосипедного спорту, заслуженому працівнику фізичної куль-
тури УРСР

МІЗІКОВУ Леоніду Борисовичу — 1930 року народження, заслуженому тренеру 
України із спортивної гімнастики

МІНЕНКО Тамарі Олексіївні — 1935 року народження, майстру спорту СРСР з 
гандболу

НІКАНДРОВУ Юрію Степановичу — 1923 року народження, заслуженому майстру 
спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР із стрільби стендової

ОМЕЛЬЧУК Олександрі Семенівні — 1941 року народження, почесному майстру 
спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР з гандболу

РОБУЛЬЦЮ Борису Михайловичу — 1939 року народження, заслуженому трене-
ру СРСР та УРСР з легкої атлетики

ТАМЧІ Євгену Михайловичу — 1935 року народження, почесному працівнику фі-
зичної культури і спорту України

ЧЛЕКУ Петру Михайловичу — 1931 року народження, майстру спорту СРСР, за-
служеному тренеру України з велосипедного спорту

ШЕЛЕХОВІЙ Тетяні Григорівні — 1946 року народження, майстру спорту СРСР 
міжнародного класу з ковзанярського спорту

ШУЛЬЗІ Валентині Миколаївні — 1951 року народження, майстру спорту СРСР 
з веслування академічного, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту 
України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 травня 2017 року
№149/2017

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення грантів Президента України 
докторам наук для здійснення наукових 

досліджень на 2017 рік
Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про до-

даткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента Украї-
ни від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України 
докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2017 рік гранти Прези-
дента України таким докторам наук:

БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні — 1974 року народження, докторові педагогічних на-
ук, завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
для здійснення наукового дослідження «Розроблення сучасної концепції позашкільної осві-
ти в умовах децентралізації»

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу — 1975 року народження, докторові фізико-матема-
тичних наук, виконуючому обов’язки завідувача відділу Інституту прикладної математики і 
механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Про-
блеми стійкості та граничні задачі для динамічних розширень нелінійних керованих систем 
з повільними та швидкоосцилюючими змінними»

ІСАЄВІЙ Олені Валентинівні — 1972 року народження, докторові біологічних наук, про-
відному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної 
академії наук України для здійснення наукового дослідження «Вплив протеазаактивованих 
рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії»

КЛИМ Галині Іванівні — 1981 року народження, докторові технічних наук, доцентові ка-
федри Національного університету «Львівська політехніка» для здійснення наукового до-
слідження «Модифіковані функціональні середовища на основі наноструктурованих сте-
кол та кераміки для широких приладних застосувань»

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу — 1973 року народження, докторові технічних наук, за-
відувачеві науково-дослідного відділу Інституту проблем математичних машин і систем На-
ціональної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Комплекс моде-
лей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локаль-
них масштабів: моделі атмосферного перенесення»

КОЛИБУ Денису Володимировичу — 1973 року народження, докторові біологічних на-
ук, заступникові директора з наукової роботи Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Наці-
ональної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Імуногенні влас-
тивості навантажених антигеном носіїв на основі полі (лактид-ко-гліколіду) для перораль-
ної імунізації»

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу — 1977 року народження, докторові хімічних на-
ук, завідувачеві наукового відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Націо-
нальної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Фізико-хімічні заса-
ди створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю — 
каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики»

МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні — 1977 року народження, докторові фізико-матема-
тичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії 
наук України для здійснення наукового дослідження «Графен-на-сегнетоелектрику для но-
вітніх комірок енергонезалежної пам’яті і надчутливих сенсорів»

МУСІЄЗДОВУ Олексію Олександровичу — 1976 року народження, докторові соціологіч-
них наук, професору кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 
для здійснення наукового дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в 
українському мегаполісі (приклад Харкова)»

ПАТИЦІ Миколі Володимировичу — 1976 року народження, докторові сільськогоспо-
дарських наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України для здійснення наукового дослідження «Оцінка структури та біорізно-
маніття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних 
особливостей»

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні — 1974 року народження, докторові хімічних наук, 
завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії на-
ук України для здійснення наукового дослідження «Нікельвмісні каталізатори ізомериза-
ції н-парафінів»

ПРОКОПЕНКО Ользі Володимирівні — 1974 року народження, докторові економічних 
наук, завідувачеві кафедри Сумського державного університету для здійснення наукового 
дослідження «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної без-
пеки України»

ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу — 1979 року народження, докторові фізи-
ко-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Швидкодіючі частотно-селектив-
ні мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур»

САМОЙЛЕНКУ Ігорю Валерійовичу — 1976 року народження, докторові фізико-матема-
тичних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка для здійснення наукового дослідження «Дискретні та неперервні еволюційні структури»

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу — 1977 року народження, докторові фізико-ма-
тематичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка для здійснення наукового дослідження «Розробка та дослідження ефективних 
методів для варіаційних нерівностей та задач оптимального керування»

СИРОТЮКУ Андрію Михайловичу — 1975 року народження, докторові технічних наук, 
старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Наці-
ональної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Оцінювання ризику 
руйнування та безпека відповідальних компонентів водневої транспортної інфраструктури»

УШЕНКУ Юрію Олександровичу — 1980 року народження, докторові фізико-матема-
тичних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федь-
ковича для здійснення наукового дослідження «Багатопараметричні методи диференціаль-
ної мюллер-матричної томографії оптично-анізотропних шарів біологічних тканин і рідин»

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу — 1975 року народження, докторові технічних 
наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені 
А.М.Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового досліджен-
ня «Розробка вакуумно-випарного термотрансформатора для системи охолодження ТЕС 
і АЕС»

ЧУДИКУ Ігорю Івановичу — 1978 року народження, докторові технічних наук, завідува-
чеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для 
здійснення наукового дослідження «Розроблення методології енергоефективного буріння 
надглибоких нафтових і газових свердловин».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 травня 2017 року
№114/2017-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 травня 2017 р. № 352 
Київ

Про внесення зміни в додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України 

 від 5 квітня 2014 р. № 85
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 

85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіаль-
них органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882), замінивши у позиції «МОН» 
цифри «325» і «325» відповідно цифрами «335» і «335».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА 
від 24 травня 2017 р. № 364 

Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2012 р. № 201
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201 «Про утво-

рення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 
760; 2014 р., № 93, ст. 2678) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 травня 2017 р. № 364

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2012 р. № 201
1. У додатку  до постанови:
1) позиції
«Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, голова Ради
Директор департаменту Мінрегіону, заступник голови Ради»
замінити такими позиціями:
«Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства, голова Ради
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства, заступник голови Ради»;
2) позиції 
«Заступник директора департаменту Мінрегіону, секретар Ради 
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — керівник апарату»
замінити такими позиціями: 
«Директор департаменту Мінрегіону, секретар Ради
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі»;
3) позиції
«Голова Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Голова Держземагентства»
замінити такими позиціями:
«Голова ДРС
Голова Держгеокадастру».
2. У Положенні про Національну раду з питань створення та забезпечення функціону-

вання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, затвердженому зазначеною по-
становою:

1) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
«Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комунального господарства.»;
2) доповнити Положення пунктом 71 такого змісту:
«71. Організація роботи Ради здійснюється відповідно до Регламенту, який затверджує 

Рада.».
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оголошення

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

Макарівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в цивільній справі №370/1321/16-ц заочним рі-
шенням суду від 20.02.2017 року позовною заявою ПАТ 
«АКТАбАнК» до Дубини Анатолія Миколайовича про 
стягнення – задоволено.

Стягнути з Дубини Анатолія Миколайовича, 22.09.1959 
року народження, ідентифікаційний номер 2181420692, 
останнє відоме місце реєстрації якого: с. бишів Макарів-
ського району Київської області, вул. Комсомольська, 1, 
на користь Публічного акціонерного товариства «АКТА-
бАнК» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, 
код ЄДРПОУ 35863708, код МФО 300001) – заборгова-
ність за кредитним договором №0861634001/Т/973835 
від 29.05.2013 року в сумі 83 001,45 грн, яка складається 
з: строкової заборгованості по кредиту – 43 339,43 грн; 
простроченої заборгованості по кредиту – 18 707,77 грн; 
строкової заборгованості по відсотках – 0,27 грн; про-
строченої заборгованості за відсотками – 3,98 грн; про-
строчена комісія за обслуговування кредиту – 19 200,00 
грн; штраф по кредиту – 1 750,00 грн.

Стягнути з Дубини Анатолія Миколайовича, 22.09.1959 
року народження, ідентифікаційний номер 2181420692, 
на користь Публічного акціонерного товариства «АКТА-
бАнК» судові витрати, які складаються з судового збо-
ру в розмірі 1378,00 грн та витрат, пов’язаних з публіка-
цією в пресі оголошення про виклик відповідача в розмі-
рі 420,00 грн (чотириста двадцять гривень 00 копійок).

Суддя Н. Б. Мазка

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер на сервісне обслуговування 

2-го рівня мережі банкоматів ПАТ «МАРФІн бАнК». 

Умови проведення тендеру розміщені на сайті – 

www.marfinbank.ua

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дні-
пропетровської області повідомляє, що розгляд ци-
вільної справи за позовом Агєєвої Ольги Миколаївни 
до Агєєва Олександра про розірвання шлюбу, при-
значено на 10 годину 30 хвилин 23 червня 2017 року 
в залі № 103 Жовтневого районного суду м. Кривого 
Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. невська, буд. 3.

на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі, відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи. У разі 
неявки відповідача до залу суду без поважних при-
чин, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. Н. Борис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«777» (код 24344276; місцезнаходження: 62321, Хар-
ківська обл., Дергачівський район, селище міського 
типу Слатине, вулиця башликова, будинок 2, квар-
тира 13) ліквідується за рішенням засновників. Лік-
відатор: бондаренко Василь Анатолійович, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків 
2751613315, зареєстрований за адресою: 61031, міс-
то Харків, вулиця Портова, будинок 10/27. Претензії 
кредиторів приймаються до 21.07.2017 року на адре-
су Товариства.

новоайдарський районний суд викликає Ісаєву 
Санубар Ісмаіл кизи як відповідачку в судове засідан-
ня з цивільної справи № 419/2981/16-ц, проваджен-
ня №2/419/538/2016 за позовом Мовламова Раміля 
Айдиновича до Ісаєвої Санубар Ісмаіл кизи про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 8 червня 2017 року 
о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт новоайдар, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «АГРОТЕМП» (код 36624734; місцезнаходжен-
ня: 61116, місто Харків, проспект Леніна, будинок 
40, кімната 59) ліквідується за рішенням учасни-
ків. Ліквідатор: Мількін Вячеслав Леонідович, реє-
страційний номер облікової картки платника подат-
ків 2905307034, адреса: 61039, місто Харків, буль-
вар Профспілковий, будинок 5. Претензії кредито-
рів приймаються до 05.08.2017 року на адресу То-
вариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ТРАНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 39627869, місцез-
находження: 61001, місто Харків, проспект Гагарі-
на, будинок 1, офіс 301) ліквідується за рішенням 
учасників. Ліквідатор: нехороших Дмитро Михайло-
вич, реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків 2838500376, зареєстрований за адресою: 
61171, місто Харків, шосе Салтівське, будинок 242, 
квартира 297. Претензії кредиторів приймаються до 
04.08.2017 року на адресу Товариства.

новоукраїнський районний суд Кіровоградської області (Кірово-
градська область, м. новоукраїнка, вул. Соборна, 34) викликає як 
потерпілого насирова Сурхай Аліш оглу (вул. Декабристів, 4, кв. 7,  
м. Кропивницький – тимчасове місце проживання, м. Самара, Росій-
ська Федерація – місце проживання) та повідомляє, що 6 червня 2017 
року о 09.30 годині в залі № 1 відбудеться розгляд кримінальної спра-
ви № 1кп/396/24/17 за обвинуваченням Шатохіна О. О., Кравченко Д. А. 
У скоєнні кримінального правопорушення передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 
115 КК України. З опублікуванням оголошення про виклик, потерпі-
лий вважається повідомленим належним чином про дату, час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки, справа буде розглянута у йо-
го відсутність. 

Суддя В. І. Шепетько

Я, Гега Антон Васильович, 12 
травня 2017 р. у Подільському 
районі м. Києва втратив свої до-
кументи, а саме:

– паспорт громадянина Украї-
ни (МЕ 881997, виданий Поділь-
ським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві, 15 липня 2008 р.); вважа-
ти недійсним з 12.05.2017р.

– ідентифікаційний номер 
(код);

– посвідчення про приписку.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 
номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

Q80342b7207 Приміщення підвалу (м. Запоріжжя, вул. Таганська, буд.16, 
прим.1) та інші основні засоби у кількості 32 296 од.

Q80342b7208
нежиле приміщення цокольного поверху (літ. б -4)  
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ризька, буд. 5,  
приміщення 60 та інші основні засоби у кількості 115 од.

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

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 
15.06.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 
04.07.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 
20.07.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 
07.08.2017

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/96-imexbank

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
Зміни до Правил (договірних умов), які є частиною договорів 
щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», 

а саме:
В ПРАВиЛАХ (ДОГОВІРниХ УМОВАХ) ВІДКРиТТЯ ТА ОбСЛУ-

ГОВУВАннЯ бАнКІВСЬКОГО РАХУнКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТиВ-
ниХ ПЛАТІЖниХ КАРТОК КЛІЄнТАМ АТ «УКРСиббАнК», опублі-
кованих в газеті «Урядовий Кур’єр» №133 від 27.07.2012 з усіма 
наступними змінами – абзац 3 пункту 10.6.,

викласти в наступній редакції:
«Вкладник повідомлений, що проценти за договором припи-

няються нараховуватись у день початку процедури виведення 
Фондом банку з ринку (у разі прийняття національним банком 
України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквіда-
цію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність», — у день при-
йняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквіда-
цію банку).»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідо-
млення в офіційному друкованому виданні, а саме  31.05.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 31.05.2017 р.
Заступник Голови Правління — 

Начальник Юридичного департаменту  С.М. Панов

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Самойленка Максима Сергійовича, який проживає за 
адресою: пров. 1-й Залізничний, буд. 6, м. Луганськ Луган-
ської області, як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі № 2/431/829/17р. за позовом ПАТ «Кредобанк» до Са-
мойленка М. С. про стягнення заборгованості, яке відбудеть-
ся 20 червня 2017 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Вважати недійсним: 

втрачений судновий 

квиток на судно 

«Об туристичне», 

реєстраційний номер 

3-100820, бортовий номер 

УЗВ525-К на ім’я Сокола 

Валентина Олександровича.

22.05.2017 року нововоронцовським районним 

судом Херсонської області винесено заочне рішен-

ня по цивільній справі № 660/300/17 за позовом Ман-

дрики Миколи Івановича до Оздемір Озер про визна-

ння особи такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням та зняття з реєстраційного 

обліку, яким вимоги позивача задоволено.

Суддя О. В. Гончаренко

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа №363/4215/16-ц за позовом Ко-
това Сергія Миколайовича до Щапіна Ігоря Сергійо-
вича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 30 червня 2017 року 
о 09 годині 30 хвилин за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Щапіна І.С. без поважних 
причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 23.05.2017 року було винесе-

но рішення по цивільній справі № 409/573/17 за по-

зовом AT «Ощадбанк» до буняченко наталії Мико-

лаївни, буняченка Дмитра Леонідовича, Цатурян Ін-

ни Рафаелівни про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором, яким позовні вимоги задоволе-

но частково.

Суддя Максименко О. Ю.

Свідоцтво про право власності на судно №02350, 
видане Інспекцією ГДРФ в м. Києві 22.01.2007 ро-
ку (бланк № 002552), на службово-роз’їзний тепло-
хід «Ровесник», 1950 року побудови на ім’я Шев-
ченка Сергія Анатолійовича, вважати недійсним у 
зв’язку із зверненням стягнення на майно в поряд-
ку здійснення виконавчого провадження (постанова 
про арешт майна від 17.06.2016 р. Виконавчий лист  
№2-2974/12 від 06.08.2014 р., видав Печерський ра-
йонний суд).

Києво-Святошинський районний суд 
Київської області повідомляє Гутовсько-
го Василя Володимировича, що цивіль-
на справа № 369/286/17 (провадження 
№ 2/369/1351/17) за позовом Щербако-
вої Інни Вікторівни до Гутовського Васи-
ля Володимировича, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Дарницької в м. Києві 
РДА, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів на утримання ди-
тини, призначена до слухання на 12 черв-
ня 2017 року о 09.10 годині в приміщен-
ні Києво-Святошинського районного суду 
Київської області за адресою: м. Київ, вул. 
Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Османова Рустема Ісмаіловича, 
18.11.1969 р.н., місце реєстрації якого по 
м. Києву та Київській області не встанов-
лено, останнє відоме місце проживання: 
Автономна Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Озенбаш, 71, як відповідача 
по цивільній справі за позовом Османової 
Зєкіє Мусретівни до Османова Рустема Іс-
маіловича про розірвання шлюбу та зміну 
розміру аліментів, яке відбудеться під го-
ловуванням судді Коренюк A. M. о 14 год. 
00 хв. 18 липня 2017 року за адресою:  
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення, відпо-
відач Османов Рустем Ісмаілович вважа-
ється повідомлений про час та місце роз-
гляду справи.

білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відповідача 
по справі № 409/882/17 за позовом Гупал Світ-
лани Григоріївни до Гупала Олександра Олек-
сандровича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 14.06.2017 ро-
ку о 13.30 год. (резервна дата 01.08.2017 року о 
13.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Гупал Олександр 
Олександрович, останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, Лутугинський район,  
с. Розкішне, вул. Інтернаціональна, буд. 78.

У випадку неявки відповідача справу буде 
розглянуто за його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Максименко О. Ю.

Шосткинський міськрайонний суд Сум-

ської області, який знаходиться за адре-

сою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, Сум-

ська область, викликає Макуху Андрія Пе-

тровича в судове засідання, призначене 

на 16 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. у 

цивільній справі за позовом Замули Пав-

ла Олексійовича до Макухи Андрія Петро-

вича про стягнення боргу за договором 

позики.

Суддя Т. В. Литвинко

білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідан-
ня відповідача – Голоденка Олександра 
Сергійовича (м. Луганськ, вул. Філатова,  
б. 113) по справі № 409/887/17 (прова-
дження №2/409/524/17) за позовом Лев-
ченко Віти Володимирівни про позбав-
лення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 
04.07.2017 р. (резервна дата 07.07.2017 
р.) об 11.00 годині в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт білокуракине, пл. 
Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

номер лота: № Q81426b7121
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.06.2017 

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/13060-20062017-1
ТБ «КМФБ»

номер лота: № Q82126b7139
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.06.2017 

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/13071-20062017-3
ТОВ «ОСБП»

номер лота: № Q82226b7140- Q82226b7141
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.06.2017 

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/13063-20062017-2
ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

номер лота: № Q82326b7142-Q82326b7143
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.06.2017 

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/13094-20062017-405931
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ» (СТАРА НАЗВА ТОВ «БРІЗОЛЬ ГРУП»)

номер лота: № Q82426b7144-Q82426b7145
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.06.2017 

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/13122-20062017-4
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

11..16
19..24 12..17

20..25

12..17
21..26

13..18
24..29

12..17
21..26

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Наш калеНДар

1 червня —  День захисту дітей; Всесвітній день батьків
3 червня —  Міжнародний день безневинних дітей — 

жертв агресії
4 червня —  День  працівників водного господарства; 

День працівників місцевої промисловості; 
Трійця

5 червня — Всесвітній день довкілля
6 червня — День журналіста України
8 червня — Всесвітній день океанів
11 червня — День працівників легкої промисловості
12 червня —  День працівників фондового ринку; Всес-

вітній день боротьби проти застосування  
дитячої  праці; початок Петрового посту

13 червня —  Міжнародний день поширення інформації 
щодо альбінізму

14 червня — Всесвітній  день донора крові
15 червня —  Всесвітній день поширення інформації про 

зловживання щодо людей похилого віку
17 червня —  Всесвітній день боротьби з опустелюван-

ням і посухою
18 червня — День медичного працівника; День батька
20 червня — Всесвітній день біженців
22 червня —  День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні
23 червня —  День державної служби; День державної 

служби ООН; Міжнародний день удів
25 червня —  День молоді; День молодіжних та дитя-

чих громадських організацій; День моряка; 
День митної служби України

26 червня —  Міжнародний день на підтримку жертв тор-
тур; Міжнародний день боротьби зі зло-
вживанням наркотичними засобами та їх 
незаконним обігом

28 червня — День Конституції України
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Юніор Малихін 
перевершив  
Бубку-ровесника

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИЩЕ ЗА ЛЕГЕНДУ. Український легкоатлет з Київ-
щини, 20-річний Владислав Малихін встановив націо-
нальний юніорський рекорд зі стрибків із жердиною на 
міжнародному турнірі в польському Жарі, повідомляє Фе-
дерація легкої атлетики України.

Легкоатлет побив рекорд, встановлений ще 35 років 
тому українським спортсменом Сергієм Бубкою серед ат-
летів U-20. Малихін показав результат 5,70 метра, таким 
чином на 15 сантиметрів поліпшивши рекорд української 
легенди.

Зазначимо, що Міжнародний турнір зі стрибків із жер-
диною Slusarski Memorial завершився для перспективно-
го легкоатлета Владислава Малихіна не лише рекордом, 
а ще й перемогою та виконанням кваліфікаційного нор-
мативу для участі в чемпіонаті світу в Лондоні (4-13 серп-
ня).

Додамо, що результат 5,70 метра наразі входить до 
восьми найкращих цього сезону у світі.

Попередній рекорд України U20 — 5,55 метра — повто-
рювали кілька разів. Спершу Сергій  Бубка двічі долав цю 
висоту у 1982 році. У 1987-му це зробив Роман Бараба-
шов. А 2002 року 5,55 підкорилися ще двом юніорам — 
Максимові Мазурику й Владиславові Ревенку.

Пошли нам, Боже,  
літо погоже
НАРОДНІ ЗВИЧАЇ. Дівчата натирають щічки пелюстками 
червоного маку, щоб рум’янець не сходив і краса не в’яла

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Гадалося, що березневий 
наступ  весни,  подолав-

ши холодний балканський 
циклон, принесе у травні ста-
більне тепло. На початку так 
і було. Луки забуяли пишним 
різнотрав’ям, лани  — озими-
ною, сади — рясним цвітом. 
Небавом на плодових дере-
вах з’явилася щедра зав’язь. 
Аж несподівано природа під-
несла нам неприємний сюрп-
риз —  раптовий заморозок. 
Не кажу про  центральні ра-
йони, в яких травневі зміни 
погоди частіші, стабільність 
теплих кліматичних умов о 
цій порі в південних областях 
країни позначилася згубним 
зниженням температури. 
Господарства підраховують 
збитки. Найбільшої  шкоди  
приморозок завдав кісточко-
вій садовині, виноградникам, 
ранній полуниці. До речі, ці-
ни на останню одразу істотно 
підскочили. 

Та мусимо пережити і це 
лихо. Тепер усі сподівання 
на врожаї наступного літа. 
Як каже народна мудрість: 
«Пошли нам, Боже, літо по-
гоже». Чого від нього чекати, 
дізнаємося із прикмет, зали-
шених нам із прадавніх ча-
сів народними синоптиками. 
Наші прадіди складали свої 
прогнози на основі багато-
річних спостережень за ста-
ном погоди у такі дні релігій-
них свят першого літнього мі-
сяця: Костянтина і його мате-
рі Олени Льоносійки (3), Фе-
рапонта, Святого Духа (7), 
Устина й Харитона (14), Ки-
рила (22).

Трудівники села, які ша-
нують давні традиції праді-
дів,  подекуди й досі дотри-
муються  прикмет  народно-
го  календаря. Зокрема сів-
бу льону, гречки, ячменю, 
пізніх озимих починають від 
Костянтина. Цього дня пере-
саджують у відкритий ґрунт 
розсаду. Оранкою землі  за-
йматися не слід, бо «святий 
Костянтин виб’є градом  ниву 
на таку відстань, куди долине 
вигук погонича».  Якщо цьо-
го дня йтиме холодний дощ, 
то й осінь буде вологою та хо-
лодною. 

У нашому фольклорі збе-
реглося чимало прикмет, 
присвячених цілющим влас-
тивостям роси. Наприклад, 
роса, зібрана на сході сонця з 
польових квітів, лікує від ме-
ланхолії, зміцнює імунну сис-
тему; зібрана у ранковий час 
із листя кропиви — запобі-
гає облисінню;  прогулянки 
по росяній траві босоніж ко-
рисні для здоров’я, а вмиван-
ня обличчя ранковою росою 
— запорука краси і молодос-
ті. Але за народними прикме-
тами, у день святого Фера-
понта роса шкідлива не лише 

для людей, а й для свійських 
тварин і птиці. «Від Ферапон-
тової роси трава іржавіє», «У 
цей день траву не коси, худо-
бу не паси — остерігайся Фе-
рапонтової роси», — застері-
гає народна мудрість. Якщо 

цього дня йтиме дощ, влітку 
буде гарний урожай овочів і 
ярини. 

Свято Устина й Харито-
на  характеризують багать-
ма приповідками, які ґрун-
туються на народних при-

кметах.  «Устин тягне до-
гори коноплі, а Харитон — 
льон», «Устин та Харитон 
плекають жито, а Лука  (16) 
— ярину», «Устин і Харитон 
будуть такими, якими велів 
їм бути старший брат Гри-
горій (24 січня)». Якщо день 
буде  погожий — гарно вро-
дить жито, а якщо похму-
рий — буде урожай ярини. 
Якщо цього дня задощить 
— волога погода утримаєть-
ся до кінця місяця.

«Кирило весну проводжає, 
а на осінь позирає», — ка-
же народне прислів’я. У день 
літнього сонцестояння земля 
віддає сонцю всю силу. Доба  
має найдовший  день  і най-
коротшу ніч. Якщо день ви-
дасться теплим, восени ще-
дро вродять зернові культу-
ри. 

На жаль, цей день позначе-
ний в історії України чорною 
сторінкою. 22 червня 1941 ро-
ку віроломний напад нацист-
ської  Німеччини розпочав-
ся з масового бомбардуван-
ня міст Києва, Львова, Жи-
томира, Одеси. На україн-
ську землю вторглися 57 ди-
візій загальною кількістю 
300 тисяч гітлерівських  за-
гарбників. 10 мільйонів заги-
блих і 2,3 мільйона вивезених 
у рабство — така наша жер-
товність у тій страшній ві-
йні. І ось нині в день скорботи 
і вшанування пам’яті жертв 
нацистської навали пережи-
ваємо нові страждання, за-
вдані нам цинічною агресією 
ворога — сусіда, який нази-
вав себе «старшим братом». 

На відміну від синоптиків, 
які передбачають природ-
ні катаклізми, численні екс-
перти не наважуються про-
гнозувати термін завершен-
ня російської агресії на схо-
ді України.  Натомість про-
рокують тривалу гібридну ві-
йну. Але не страх перед агре-
сором, а вселенське презир-
ство, ненависть породжують  
у настроях  світової спільно-
ти злочинний російський шо-
вінізм,  брутальне порушен-
ня мінських домовленостей і 
норм міжнародного права. 

Мабуть, у страшному сні 
учасникам війни з нацист-
ськими загарбниками не 
снилося, що нинішньому по-
колінню українців доведеть-
ся захищати Батьківщину 
від імперських зазіхань лю-
диноненависницьких  на-
щадків колишніх бойових 
побратимів. Поминаючи по-
леглих у боях з коричневою 
чумою, відтепер поминати-
мемо і тих, хто загинув у не-
оголошеній нам  війні від рук 
російських загарбників і їх-
ніх найманих поплічників — 
сепаратистів. 

Вічна пам’ять і  слава на-
шим захисникам. Ми вистої-
мо. З нами правда, з нами си-
ла і воля святая!

У стрибках із жердиною українську планку встановлено 
високо
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