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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Налагодити ефективне 

функціонування 
архітектури військової 

юстиції — один із 
пріоритетів для мене. 
Загибель військових — 

не статистика,  
а глибока рана 

для країни, яка ще 
довго не загоїться».  

Переговорів слід 
очікувати лише восени 

ГАЗ І ЙОГО ТРАНЗИТ. Переговори у форматі Україна, Росія 
і Європейська комісія про транзит російського газу нашою тери
торією після 2019 року відкладено. І лише у вересні Газпром бу
де готовий обговорити час проведення наступної зустрічі у три
сторонньому форматі. Про це на своїй сторінці у Facebook напи
сав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

На його думку, російська сторона тепер «нібито» чекає на 
формування нового уряду в Україні за підсумками парламент
ських виборів. Він зазначив, що схожа ситуація була і з прези
дентськими виборами, які Газпром використовував як виправ
дання перенесення тристоронніх зустрічей, повідомляє УНІАН. 
«Насправді причина очевидна: після того, як Україна і ЄС зайня
ли консолідовану позицію, що транзит через Україну слід здій
снювати за справедливими європейськими правилами, для РФ 
ці переговори стали не цікавими. Схоже, що РФ чекає перего
ворників, які здаватимуть інтереси України, а не домовлятися 
про цивілізовані і справедливі правила для всіх сторін», — пояс
нив високопосадовець.

1 млрд євро 
з дохідністю 6,75% річних залучив на 

зовнішньому ринку запозичень Мінфін у 
ході розміщення семирічних євробондів 

РІЧНИЦЯ УСПІХУ. Повернення Маріуполя під контроль України 
13 червня 2014 року стало однією з перших найвдаліших 
операцій сил АТО на початковому етапі гібридної війни 

Президент про врахування досвіду для  
унеможливлення подібних трагедій у майбутньому
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ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

Художник Роман Мінін 
на персональній виставці 
у Брюсселі: «Я просто 
створюю казку про 
Донбас»

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Ухвалений днями Закон «Про 
фахову передвищу освіту» визначив 
місце технікумів та коледжів, хоч 
для становлення нової системи 
треба ще багато зробити
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Визволення 
вшановують,  
захист триває
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Ключову роль у визволенні міста тоді відіграв батальйон «Азов», який зміцнили іншими підрозділами
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оголошення

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

Повідомлення зазначеним нижче підозрюваним про відновлення 29 травня 2019 року досудо-
вого розслідування, на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України, у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001150 від 11.05.2018 та повідо-
млення їм про направлення 03.06.2019 клопотання про продовження строків досудового розслі-
дування внаслідок складності кримінального провадження на підставі п. 1 ч. З ст. 294 КПК Украї-
ни, а саме наступним підозрюваним:

1. Івановська Вікторія Віталіївна, 10.04.1974 року народження;
2. Негру Андрій Федорович, 29.04.1987 року народження;
3. Кулик Віталій Віталійович, 11.09.1961 року народження;
4. Яровий Сергій Олександрович, 25.11.1979 року народження.
Постановою слідчого від 29 травня 2019 року на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України, досудове роз-

слідування у кримінальному провадженні № 42018000000001150 від 11.05.2018 відновлено з ме-
тою проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Копії постанов направлено зазначе-
ним вище підозрюваним за адресами реєстрації та проживання.

03.06.2019 старшим прокурором групи прокурорів у зазначеному кримінальному проваджен-
ні Ніколайчуком О.І. направлено клопотання заступнику Генерального прокурора Столярчуку Ю.В. 
про продовження строків досудового розслідування внаслідок складності кримінального прова-
дження. Копії клопотань направлено зазначеним вище підозрюваним за адресами реєстрації та 
проживання. Вищезазначені підозрювані та їх захисники мають право подати письмові запере-
чення до клопотання, які буде передано уповноваженому на розгляд клопотання прокурору — за-
ступнику Генерального прокурора Столярчуку Ю.В.

Прошу звернути увагу вищезазначених підозрюваних на те, що для отримання копії постанови 
про зупинення досудового розслідування та копії клопотання про продовження строку досудового 
розслідування у вказаному кримінальному провадженні Ви можете звернутися до управління спе-
ціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, що розташоване за адресою: вул. Бори-
соглібська, 18, кабінет № 122, м. Київ.

Для вирішення організаційних питань прошу телефонувати старшому слідчому в особливо важ-
ливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної проку-
ратури України Ляшку Р.В. за номером телефону 067-549-36-85.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі головуючого судді Карягіна Н.О., суддів Сліщенка 
Ю.Г. та Томаша В.І. здійснюється судове провадження № 200/9053/17 щодо обвинувального акта, складеного за ре-
зультатами спеціального досудового розслідування обставин кримінального провадження № 42013040000000229 
відносно Барабанюка Андрія Михайловича за ч. 4 ст. 368 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено на 20 
червня 2019 року о 15.00 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Бараба-
нюк Андрій Михайлович, 14.11.1973 року народження, зареєстрований та мешкає: Дніпропетровська область, м. По-
кров, вул. Центральна, буд. 33, кв. 30.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися в судове засідання, він зобов’язаний 
заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

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

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської 
області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримі-
нальне провадження № 12014120000000196 (номер про-
вадження 1-кп/329/17, справа № 569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської облас-
ті Сидорук Є.І. викликає обвинуваченого Сича Івана Олексі-
йовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. 
Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, без ви-
значеного місця реєстрації та проживання, остання реєстра-
ція за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район,  
смт Рокитне, вул. Радянська, 18-А, у судове засідання, яке 
визначено судом та призначено до судового розгляду на 25 
червня 2019 року о 10 год. 00 хв. та відбудеться в приміщен-
ні Рівненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у за-
лі судового засідання № 21.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Підозрюваний Бокін Віталій Сергійович, 06.05.1972 р.н., 

зареєстрований за адресою: вул. Акмолінська, 48, м. Костян-
тинівка Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 
КПК України, вам необхідно з’явитись до слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області Петрука М.В. за адресою: м. Житомир, 
вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-279, для учас-
ті в слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 22019060000000014 як підозрюваний у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК Украї-
ни, об 11 год. 00 хв. 19.06.2019 р. (для отримання письмово-
го повідомлення про підозру, допиту, впізнання тощо). Нага-
дуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дес-
нянського району м. Києва (код ЄДРПОУ 04589645) повідомляє про до-
строкове розірвання, з 20 червня 2019 року, Договору № 2404 від 24 
квітня 2019 року, у зв’язку з невиконанням товариством з обмеженою 
відповідальністю «Агровектор+» (код ЄДРПОУ 40536356), договірних 
зобов’язань, підстава cт. 651 Цивільного кодексу України, ст. 188 Гос-
подарського кодексу України та п. 6.2.1. Договору № 2404 від 24 квіт-
ня 2019 року.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ЦПК 
України викликає Морозова Володимира Георгійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: вул. Кащеєва, 18, м. Охтирка, Сумська область, у су-
дове засідання, яке відбудеться 24 липня 2019 року о 08 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтир-
ка Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 583/1820/19, 
провадження № 2/583/601/19 за позовом Лапіна Олександра Івановича 
до Морозова Володимира Георгійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням.

Суддя Ільченко В.М.

Втрачені свідоцтва  
на право плавання під державним прапором України  

(судновий патент) СВ № 001419 від 17.01.2019 на судно  
«Екоінспекція», свідоцтво про право власності на судно  
АВ № 000942, видане Державною службою морського  

та річкового транспорту України від 17.01.2019 року, судновласником 
судна «Екоінспекція» є Державна екологічна інспекція  

у Кіровоградській області, вважати недійсними.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне проваджен-
ня № 712/10956/16-к відносно Костенка Валерія Миколайовича за підозрою 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 
ст. 365 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 
червня 2019 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С.М. Бащенко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням Охре-
менка Артема Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд справи здійсню-
ється в спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Охременко Артем Олексійо-
вич. Судове засідання відбудеться 24.06.2019 року о 16.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64. 

Суддя Богомолова Л.В.

Свідоцтво про право спадку-
вання на квартиру №24 за адре-
сою: м. Харків, вул. Блюхера, б. 
21-А, яка належала Петросяну Ан-
дрію Івановичу, який помер 21 ве-
ресня 1996 року; вступили в право 
власності: дружина Д’ячкова Н.М., 
дочки Шевченко О.А. та Іванова 
К.А., загублено. 

Втрачені права на управління 
маломірним судном  

і судновий білет на човен  
Navigator 380 RIB № 20639L818, 
реєстраційний номер UAK-1419к 

на ім’я Ксенчука Костянтина  
Геннадійовича,  

вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Порохні Євгену Олексійовичу, 03.07.1994 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 

297-5 КПК України, необхідно з’явитися 21 червня 2019 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 11 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-11), до старшо-
го слідчого Геращенка С.О. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудово-
го розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) як підозрюваному за Вашою участю у кримі-
нальному провадженні № 42014170690000071 від 27.10.2014 за ч.1 ст.258-3, ч. 1 ст. 408 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області С.О. Геращенко

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викли-

ком у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бу-
ти застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-

клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ  
ПРО СТРАТЕГІЧНУ  

ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з 

метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськос-
ті на офіційному веб-сайті Міненерговугілля www.mpe.kmu.gov.ua у 
розділі «Діяльність»/Нормативно-правова робота/Обговорення проек-
тів нормативно-правових актів (які не є регуляторним актом)/проек-
ти нормативно-правових актів Міненерговугілля (які не є регулятор-
ним актом)» оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку про-
екту Державної цільової екологічної програми першочергових заходів 
приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього урано-
вого виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний 
завод» на 2019 — 2023 роки (далі – Звіт про СЕО) та проект Держав-
ної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення 
у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового вироб-
ництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 
2019 — 2023 роки (далі — Державна Програма).

Проведення громадських слухань не планується.
Зауваження і пропозиції до Звіту про СЕО та проекту Державної Про-

грами подаються у письмовому вигляді до Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України (Відділ взаємодії із засобами масо-
вої інформації та зв’язків з громадськістю) на адресу: 01601, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 30. Відповідальна особа: головний спеціаліст Відділу 
взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськіс-
тю Міненерговугілля Шевцова Тетяна Юріївна (контактні дані: tatyana.
shevtsova@mev.gov.ua; тел.: (044) 206-38-62). 

Строк подання зауважень і пропозицій до 15.07.2019, або 30 днів з 
дня опублікування. Пропозиції і зауваження, подані після встановлено-
го строку, не розглядаються.

Громадянин Ткаченко Юрій Іва-
нович, 21.03.1974 р.н., який заре-
єстрований та проживає за адре-
сою: Одеська область, Ширяївський 
район, с. Григорівка, вул. Сташе-
ка, 28, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України, викликаєть-
ся до слідчого для проведення слід-
чих дій у кримінальному проваджен-
ні №12018162500001553. Вам необ-
хідно з’явитися  19 червня 2019 ро-
ку об 11.00 годині у каб. 120 Порто-
франківського ВП Приморського ВП 
ГУНП в Одеській області за адресою:  
м. Одеса, вул. Градоначальницька, 
33, до слідчого СВ Портофранків-
ського ВП Приморського ВП ГУНП в 
Одеській області  Бабак Д.В.

Свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, а саме: квар-
тира, від 26.09.2012 р., серія та но-
мер бланка САЕ706425, яка знахо-
диться за адресою: м. Донецьк, ву-
лиця Люксембург Рози, буд. 82,  
кв. 4, видане Головним управлінням 
благоустрою та комунального об-
слуговування Донецької міської ра-
ди, на підставі взамін договору ку-
півлі – продажу від 25.03.2008 р. 
№1309; рішення виконкому Вороши-
ловської районної в м. Донецьку ра-
ди від 17.09.2012 р., № 196/43, вида-
но начальником головного управлін-
ня К.Л. Савінов,  на ім’я Чеканова Те-
тяна Вікторівна, вважати недійсним  
у зв’язку з втратою.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№1-кп/761/799/2019 (справа №761/5858/18) по об-
винуваченню Чопея Василя Євгеновича, Гладун-
ського Михайла Васильовича, Післярюка Ігоря Пав-
ловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготов-
че судове засідання на підставі обвинувального ак-
та у вищезазначеному кримінальному проваджен-
ні, за яким висунуте обвинувачення Чопею Васи-
лю Євгеновичу, Гладунському Михайлу Васильови-
чу, Післярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олексі-
йовичу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України, у відкритому судовому засідан-
ні, що відбудеться о 16 годині 30 хвилин 24 червня 
2019 року у приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва, у залі судових засідань №1, про що 
повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя В.В. Бугіль

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ша-
портова Станіслава Володимировича, 16.02.1967 
року народження (який зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на 
даний час проживає за адресою: АР Крим, м. Ял-
та, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан-
ня, що призначене на 24.06.2019 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні відбудеться в приміщенні Дарницько-
го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П.Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Корюк Наталію Дмитрів-
ну, 27.12.1973 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. 3 в’їзд Жилярді, 6, 
м. Харків) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 24 
червня 2019 року о 13 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 203, під головуванням судді Отві-
новського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/341/2019 за обвинуваченням Мін-
кіна В.В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
24.06.2019 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя В.В. Бугіль
Втрачений документ «Свідоцтво про право на спадщину за зако-

ном», виданий 07 травня 1996 року Одинадцятою Харківською дер-

жавною нотаріальною конторою за реєстровим № 3-1899, 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 чЕРвНЯ

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 19 червня 2019 року
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Укргiдрометцентр

В Охтирці відкрили 
пам’ятник саперам

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБЛЕСТЬ. Щоб пошанува-
ти роботу професійних саперів, 
які, як відомо, помиляються ли-
ше раз, у місті Охтирка Сумської 
області на їхню честь відкрито ме-
моріальний комплекс. Як зазна-
чили учасники урочистого мі-
тингу, районний центр здавен 
славиться військовими тра-
диціями, які продовжує осо-
бовий склад військової час-
тини. На жаль, за останні 
роки не обійшлося без гір-
ких втрат. Присутні вша-
нували хвилиною мов-
чання пам’ять заги-
блих земляків, серед 
яких Сергій Саліпа, 
Юрій Бережний, Рус-
лан Білан, Павло Ні-
коленко. 

Нововідкритий 
комплекс — це 
пам’ятник і сте-
ла з бойовим 
шляхом вій-

ськової час-
тини. На одно-

му з архітектур-
них елементів — державний герб-тризуб і карта Донецької й Лу-
ганської областей, на другому викарбувано слова «Бути попере-
ду, вчасно знешкоджувати, честь та життя зберегти». У центрі — 
скульптура сапера з міношукачем і написом «Попереду перших».

Останніми роками в зоні проведення АТО на сході України 
сапери знешкодили понад 400 тисяч мін та різних вибухонебез-
печних предметів, чим врятували життя тисяч бійців.

Такий 
пам’ятник 

саперам  
в Охтирці  

на Сумщині

Рівненщина — діамант  
у короні України
ви зібралися в довгоочікува-

ну відпустку або маєте кілька 
вільних від роботи днів  і напру-
жено обмірковуєте, який марш-
рут обрати? За кордон? А якщо 
часу обмаль і коштів не виста-
чає? ви із заздрістю дивитеся  на 
тих, хто може дозволити собі та-
ку розкіш? А чи замислювалися 
ви над тим, що чимало закордон-
них туристів приїжджають до нас, 
а потім у себе вдома із захоплен-
ням розповідають про прекрас-
ний відпочинок в Україні, природ-
ні, історичні, архітектурні та куль-
турні багатства нашої країни? 

Повірте, що це так. Просто ми 
звикли дивитися за обрій, не по-
мічаючи того, що в нас під нога-
ми. Якщо ж і помічаємо, то тільки 
калюжі, а не зірки, що відобража-
ються в них. 

Тому ми вирішили допомогти 
вам побачити ці зорі. 

Почнемо з Рівненщини — ди-
вовижного українського краю, 
який славиться красою приро-
ди й духом історії. Щороку де-
сятки тисяч туристів приїжджа-
ють сюди, щоб побачити природ-
ні феномени, старовинні замки, 
приголомшливі краєвиди і від-
чути відгомін минулих епох. Як-
що ви ще не планували мандрів-
ку Рівненщиною, саме час зроби-
ти це. Адже цей край справедли-
во можна назвати особливим, бо 
найвибагливіші мандрівники зна-
йдуть тут місця, які закарбуються 
в їхній пам’яті назавжди.

Рівне 
Це місто підкорює затишком із 

перших хвилин перебування. А 
його центральний парк не зали-
шає байдужим жодного туриста. 
За останні десятиліття він кілька 
разів змінював назву, однак міс-
цеві жителі традиційно на нього 
кажуть Лебединка. Усе тому, що 
на озері оселилися чорні й білі ле-
беді, які стали своєрідними зірка-
ми Рівного. Мабуть, немає люди-
ни, яка  утрималася від селфі з 
дивовижними птахами. Крім пар-
ку, варто побувати на окраїні Рів-
ного, де щоліта зацвітає макове 
поле, яке вражає барвами. Міль-
йони квітів приголомшують кра-
сою і створюють враження чер-
воного моря.

Звичайно, ви багато чули про 
бурштин. А чи  знаєте, що він бу-
ває не тільки жовтим, коричне-
вим і вишнево-червоним? Іно-
ді він має зеленуватий, а ще мо-
лочний і навіть чорний колір. ви-
добувають таку унікальну кра-
су тільки на півночі Рівненщини. 

За це область називають бурш-
тиновим краєм. Саме тут знають 
усі секрети сонячного каменю. 
А долучитися до знавців можна 
у першому в країні музеї бурш-
тину, створеному в Рівному. Се-
ред експонатів — шматки каме-
ню віком майже 40 мільйонів ро-
ків, знайдені в різний час на тери-
торії області, а також виготовлені 
з нього ювелірні вироби. ви мати-
мете змогу побачити тут найдав-
нішу бурштинову прикрасу Укра-
їни — диск-амулет віком понад 
2,5 тисячі років. Окрасою музею 
вважають камені, в яких закрис-
талізувалися комахи.

чого тільки не робили з бурш-
тину — посуд, прикраси, його ви-
користовували для оздоблен-
ня одягу і взуття, а нині — і для 
створення картин. Дивлячись на 
всю цю красу, важко повірити, 
що колись бурштин був матеріа-
лом для розпалювання  печі за-
мість дров. Але це єдиний камінь, 
який горить.

Тунель кохання
Біля селища Клевань, що за 

20 кілометрів від Рівного і куди 
легко добратися маршруткою, 
розташоване найромантичніше 
місце України — тунель кохання. 
Тут панує неймовірна атмосфера 
любові. Творять її ті романтики, 
які приїжджають сюди, щоб по-
бачити справжнє диво. Колись на 
цьому місці була звичайна заліз-
нична колія, що вела до військо-
вої бази. Щоб замаскувати потяг, 
вздовж залізниці висадили дере-
ва. Згодом саджанці розрослись, 
а від щоденного руху транспор-
ту гілки утворили рівну арку, яка 
вражає красою. 

Серед місцевих жителів іс-
нує романтична легенда, як 
з’явилася залізнична колія й сам 
тунель. Розповідають, що ідея  
створення залізниці, яка  прохо-
дитиме через ліс, спала на дум-
ку польському інженерові. він 
жив у селі Оржів, а кохав дівчи-

ну із Клеваня. І хоч пізніше доля їх 
розлучила, історія показує, на що 
спроможна людина, коли кохає. 

відвідати це чудове романтич-
не місце  приїжджають туристи 
навіть із-за меж України. вважа-
ють, що коли ступиш у тунель ко-
хання і  забажаєш знайти другу 
половинку або мати вічне і щире 
кохання, то бажання обов’язково 
здійсниться. Правда це чи ні — 
важко сказати, але  тисячі лю-
дей  уже побували тут, щоб від-
творити цей ритуал. Тут знімають 
рекламні ролики й ігрове кіно, ту-
ристи з різних країн (особливо 
багато китайців) залюбки вла-
штовують  церемонії одружен-
ня (для цього є спеціальна арка) 
і залишають замочки на щастя.

Сюди можна приїжджати в 
будь-яку пору року. взимку від 
засніженого тунелю кохання не-
можливо відірвати погляд, на-
весні та влітку він вкритий густим 
шаром зеленого листя, а восени 
буяє різними кольорами, створю-
ючи неймовірну картину. Однак у 
теплий період року варто взяти із 
собою засоби від комарів, адже 
через підвищену вологість їх чи-
мало. 

Соколині гори
Є на Рівненщині й унікаль-

ний природний комплекс із на-
звою Соколині гори в Березнів-
ському районі між селами Біль-
чаки та Губків. вони заворожу-
ють не тільки красою, а й леген-
дою, яку знають усі місцеві жи-
телі. Одна з наймальовничіших 
скель —  Князь-гора, що висо-
чіє над навколишнім ландшаф-
том на 60—70 метрів. На її вер-
шині збереглися руїни середньо-

вічного Губківського замку, який 
знищили татари у 1504 році. До 
цього у величній споруді мешкав 
князь Семашко, що, за переказа-
ми, дуже нагадував графа Дра-
кулу. Місцеві жителі переконані, 
що він мав магічну силу й був ду-
же жорстоким.

Семашко заборонив доньці 
одружуватися із простим селян-
ським хлопцем, якого вона поко-
хала. А щоб вона не змогла піти 
проти волі батька, її замкнули в 
одному з підземель замку. Та си-
ла кохання  була настільки вели-
кою, що пара перетворювалася 
на соколів та щовечора вируша-
ла на побачення. Дізнавшись про 
це, князь перетворив хлопця й ді-
вчину на птахів, які навіки осели-
лися в урочищі. від цієї легенди 
походить назва гір — Соколині.

Базальтові 
стовпи

Ще одне дивовижне місце на 
Рівненщині — базальтові стов-
пи в урочищі Іванова Долина по-
близу села Базальтове Косто-
пільського району. У всеукраїн-
ському конкурсі «7 чудес приро-
ди України» це чудо природи ви-
йшло у фінал. На Поліссі теж є 
базальтові поклади, але вони, 
на відміну від рівненських, заля-
гають не стовпами, а лавовими 
потоками. А тут вони мають  чо-
тири- або восьмигранну форму 
завтовшки 0,6—1,2 м і заввиш-
ки від 3 до 30 м. Іншими слова-
ми, це навіть не стовпи, а колони. 
Така форма базальту більше ні-
де в Україні не трапляється, і нау-
ковці досі ламають голову: як по-
трапила порода вулканічного по-
ходження на рівнинну місцевість 
Костопільщини? 

відомо, що бруківкою  з ту-
тешнього базальту  свого ча-
су вимощували вулиці Парижа, 
Брюсселя, відня, Москви, Бер-
ліна і варшави. використовува-
ли його і під  час виготовлення 
деталей космічних кораблів та 
вогнетривкого одягу для пожеж-
ників. А неподалік базальтових 
стовпів є мальовничий кар’єр, 
де  посеред водойми утворився 
маленький острів у формі серця, 
який романтично назвали остро-
вом кохання. 
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути довідайтеся  
в управлінні культури і туризму Рівненської ОДА

Координати: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, к. 306,  
тел. +380(36)269-54-79

E-mail: turizm@icc.rv.ua
Web: http://rivne.travel/ua 

Тунель кохання — один із найпривабливіших туристських 
об’єктів Рівненщини

Тернопіль провів тижневий екомаратон 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ВНЕСОК КОЖНОГО. Упродовж 
тижня в обласному центрі тривав 
екомаратон задля донесення необ-
хідної інформації до містян. У поне-
ділок пропагували відмову від вико-
ристання поліетиленових пакетів. 
волонтери провели акцію, під час 
якої обміняли кількадесят мішеч-
ків на екоторби. У вівторок закли-
кали обходитися без пластику. Зби-

рання сміття на вулиці, його сорту-
вання стали основою подальших 
заходів, які організували у середу 
та п’ятницю. четвер став днем, ко-
ли пропонували йти на роботу піш-
ки. На безпечні засоби для приби-
рання помешкання звертали ува-
гу в суботу. в неділю годиться від-
почивати, тому запропонували пе-
регляд фільмів екологічної темати-
ки, а в бібліотеці-музеї «Літератур-
не Тернопілля» запросили хлопчи-
ків і дівчаток в екомандрівку «Про 

що говорять дерева». У Тернополі 
2019-й визначили роком довкілля, 
тож чимало заходів відбуваються у 
межах цього проєкту і творять добрі 
справи заради збереження приро-
ди. Нині працюють над програмою 
охорони навколишнього середови-
ща, прагнуть упровадити систему 
моніторингу забруднення атмос-
ферного повітря. Школярі запро-
понували проводити в обласному 
центрі фестиваль «Файне місто без 
пластику». Екологічні проблеми ді-

ти сприймають набагато серйозні-
ше, ніж дорослі. Ще з початку року 
старшокласники об’єдналися в гру-
пи обговорення, обмінювалися мір-
куваннями, поглядами щодо різних 
тем, пов’язаних зі станом довкілля 
та охороною здоров’я. У школі №18 
взялися за обговорення проблем 
навколишнього середовища — від 
стану води до озеленення. Екома-
ратон у Тернополі засвідчив, що є 
чимало слушних пропозицій, які вті-
люватимуть у життя.
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