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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Сьогодні Україні потрібні сильні 

й сміливі лідери,  
які не змінюються самі — 
на користь тимчасовим 

настроям, але несуть 
свої знання, вміння 

людям, а отже 
змінюють суспільство».

Роман Сущенко:  
1000 днів політв’язня

ЗАРУЧНИК АГРЕСОРА. Власного кореспондента Укрінформу 
у Франції, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 
2016 року в Москві під час приватної поїздки. 7 жовтня ФСБ Ро-
сії заявила, що він є співробітником Головного управління розвідки 
Мін оборони України, та звинуватила його у шпигунстві. 

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіс-
та до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму, а в листопаді 
його етапували до колонії № 11 у Кіровській області.

До звільнення українського політв’язня з-поміж інших закликали 
Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, комітети ООН, 
Сейм Польщі, МЗС Литви. Із заявами на його підтримку виступали 
Репортери без кордонів, Міжнародна федерація журналістів, Комі-
тет захисту журналістів, ЮНЕСКО.

Романа Сущенка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня. Він став лауреатом премії Національної спілки журналістів 
України за захист свободи слова. А журі російської премії імені Ан-
дрія Сахарова «За журналістику як вчинок» нагородило нескоре-
ного орденом Сахарова «За мужність».

49,9 млрд грн
На таку суму, або майже вдев’ятеро 

порівняно з початком року, зріс обсяг 
вкладень нерезидентів в українські 

державні облігації

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. Згідно з останнім 
опитуванням, майже половина наших громадян зовсім  
не читали Основний Закон

Свобода знати

Прем’єр-міністр з нагоди випускної церемонії   
в Українській академії лідерства
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7 8
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Положення про інтегровану 
систему електронної 
ідентифікації»

Про те, чим живе нині 
один з найстаріших 
бальнеогрязевих 
курортів країни — 
Слов’янськ

РЕПОРТАЖ

3

Нагорода за злочини
ГЕОПОЛІТИКА. Повернувши Росію до своїх лав, ПАРЄ відкрила нову сторінку історії,  
яка розпочалася з цинічної торгівлі принципами та нехтування власним статутом 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Парламентська асамблея 
Ради Європи остаточно 

припинила п’ятирічне про-
тистояння з Росією. Депута-
ти асамблеї підтримали ре-

золюцію, яка пропонує без 
будь-яких обмежень і додат-
кових умов підтвердити по-
вноваження російської деле-
гації. Хоча жодного пункту із 
семи резолюцій, які ухвалю-
вали в ПАРЄ щодо України і 
які стали підставою для вве-

дення і продовження санкцій 
проти Росії, Москва не ви-
конала. Проте в тексті резо-
люції про анексію Криму та 
збройну агресію Росії на Дон-
басі навіть не згадано. Єди-
ний конкретний заклик до ро-
сійської влади, що стосується 

інтересів України, — звіль-
нити 24 моряків, захоплених 
у Керченській протоці.  

Усі поправки, в яких про-
понували підтвердити відда-
ність ПАРЄ принципам су-
веренітету й територіальної 
цілісності України та ввести 

хоча б мінімальні обмеження 
для російської делегації, на-
приклад, заборонити висту-
пати під час вільних дебатів, 
подавати поправки, ініціювати 
резолюції і заяви ПАРЄ, 
було відхилено більшістю 
голосів. 
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

17..22
9..14

16..21
6..11

18..23
9..14

19..24
9..14

17..22
8..13

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +17 +22 Черкаська +9 +14 +17 +22
Житомирська +9 +14 +17 +22 Кіровоградська +9 +14 +18 +23
Чернігівська +6 +11 +16 +21 Полтавська +6 +11 +16 +21
Сумська +6 +11 +15 +20 Дніпропетровська +9 +14 +17 +22
Закарпатська +8 +13 +19 +24 Одеська +10 +15 +20 +25
Рівненська +8 +13 +17 +22 Миколаївська +10 +15 +19 +24
Львівська +8 +13 +17 +22 Херсонська +9 +14 +19 +24
Івано-Франківська +7 +12 +17 +22 Запорізька +9 +14 +18 +23
Волинська +8 +13 +17 +22 Харківська +5 +10 +16 +21
Хмельницька +8 +13 +17 +22 Донецька +6 +11 +17 +22
Чернівецька +7 +12 +17 +22 Луганська +4 +9 +15 +20
Тернопільська +8 +13 +17 +22 Крим +10 +15 +19 +24
Вінницька +9 +14 +18 +23 Київ +11 +13  +19 +21
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Липень — маківка літа
ТРАДИЦІЇ. Івана Купайла — це свято єднання людини  
з чистою незайманою природою

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Червневі грози із градо-
боями, повенями і спе-

котною погодою впродовж 
останніх років стали тради-
ційними.  Особливо у захід-
ному регіоні України, який 
потерпає від стихійних лих 
найчастіше. На жаль, при-
карпатські села й господар-
ські угіддя, що лежать на 
берегах гірських річок, не 
убезпечені навіть від про-
гнозованих природних ка-
таклізмів.  Але рік у рік ли-
сіють букові й смереко-
ві ліси, даючи вільний про-
стір буревіям і гірським по-
токам. А тривожні сигна-
ли захисників природи про 
браконьєрське винищен-
ня лісонасаджень залиша-
ється голосом  волаючого в 
пустелі.

За прогнозами метеоро-
логів і народних синоптиків, 
другий місяць літа буде не 
таким норовливим, як чер-
вень. Але стовпчик термо-
метра сягатиме в окремі дні 
майже  сорокаградусної по-
значки. Щоб передбачити, 
якою буде погода впродовж 
двох літніх місяців, восени і 
наступного літа, старші лю-
ди радять спостерігати за 
нею в такі дні липневих ре-
лігійних свят: Горпини Ку-
пальної (6), Івана Купайла 
(7), Петра і Павла (12), Ки-
рика Вітрогона (28).

У переддень велелюдно-
го молодіжного свята Гор-
пина зустрічала наречено-
го Івана Купайла розмаєм 
зелені й квітів. Із цієї наго-
ди стало народною тради-
цією прикрашати обійстя 
і помешкання цілющими 
травами та квітами. До ре-
чі, саме на Горпини слід по-
чинати збирати лікарські 
трави: розрив-траву, по-
лин, ведмеже вушко, бра-
тики-сестрички тощо. На-
стої з цих трав додають 
у ванни, використовують 
у лазнях, готують омоло-
джувальні чаї. Якщо цього 
дня тепло та сонячно, ли-
пень і серпень будуть спе-
котними; якщо небо захма-
рене, накрапатиме дощ — 
осінь буде вологою.

В уявленні  наших 
предків-слов’ян свято Ку-
пайла символізує шлюб 
Сонця і Води. Досі у ри-
туальних дійствах збере-
глися окремі предковіч-
ні символи єднання люди-
ни із природою, очищен-
ня  вогнем і водою, цілющи-
ми травами. За народним 
повір’ям, цього дня сонце 
грає, трави і квіти набира-
ють особливої магічної си-
ли, а опівночі чарівним цві-
том розквітає папороть. Іс-
нує легенда, що тому, хто 
це побачить, відкриється 
доступ до земних  скарбів. 

Купальське дерево оби-
рають з молодих вербичок 
або вишень. Прикраша-

ють його квітами, кольоро-
вими стрічками, цукерка-
ми, бубликами, вишнями, 
черешнями. Навколо ньо-
го молодь танцює, співає 
обрядові пісні. Найурочис-
тіша хвилина свята — за-
палення обрядового вогни-
ща. Юнаки та дівчата стри-
бають через нього попар-
но, взявшись за руки. По-
тім дівчата пускають на во-
ду віночки долі. На кожно-
му горить свічка. Дівчата 
примовляють: «Пускаю ві-
ночок на биструю воду, на 
щастя, на долю, на милого 
вроду». Чиї віночки утри-
маються на воді найдовше 

і свічечки не згасатимуть, 
у  тих дівчат буде щасливе 
подружнє життя. 

Старовинне народне свя-
то дійшло до нас з глибин 
тисячоліть, тому в різних 
регіонах  його відзначають 
за місцевим звичаєм, але 
зв’язок із традиціями не-
змінний.

До нашого часу в укра-
їнському фольклорі збере-
глися такі прикмети: «Як-
що на Купайла злива, бу-
дуть щедрі жнива», «Як-
що зозуля кувала до Іва-
на, осінь буде погана, а як-
що до Петра — буде вдо-
сталь тепла», «Якщо вдень 

грім прокотиться, горіх до-
бре вродиться». 

На порозі липневого 
переджнив’я відзначаємо 
велике релігійне свято Пе-
тра і Павла. Крім м’ясних 
та молочних страв, на праз-
никовому столі мають бути 
обрядові пампушки із пше-
ничного борошна, заміша-
ного на яйцях, із сиром —  
мандрики. Такі наїдки спо-
живали апостоли Петро і 
Павло під час мандрівок. 

«Петро з Павлом день 
зменшили, спеки додали», 
«Від Петра красне літо по-
чинається», «Ішли до Пе-
тра, тепер — до Різдва», 
«На Петра і Павла дощ — 
жито як хвощ», — такими 
приказками характеризує 
народна мудрість це релі-
гійне свято. 

Свято Кирика Вітрогона 
за  народним календарем 
— середина літа, а липень 
здавна  називають маків-
кою літа. Ще з дохристиян-
ських часів люди вшанову-
вали святого Кирика, «щоб 
ні вітер, ні хмари, ні блис-
кавки, ні градобій не завда-
ли шкоди збіжжю, худобі 
та обійстю». Цього дня мож-
на виконувати будь-яку ро-
боту, не варто лише працю-
вати коло сіна — накличете 
вітер з дощем. Відзначають 
старі люди свято вітру ще й 
тому,  що він нерідко добрий 
помічник у господарській 
діяльності: висушує після 
зливи ниву, запилює збіж-
жя, у давні часи обертав ві-
тряки млинів, а нині виро-
бляє електроенергію. 

Як бачимо, наші прадіди 
здавна пов’язували споді-
вання із природними яви-
щами і прикметами. Про-
сили у сонця лагідного те-
пла, у хмар — життєдайної 
вологи, у вітру — корисної 
енергії. Сподіватимемося і 
ми, що цьогорічне літо буде 
погідним, осінь — щедрою 
на врожай, а зима — не ду-
же суворою.

Свято Купайла єднає людей з природою. За традицією себе та оселю прикрашають 
травами і квітами

1 липня  — День архітектури України
4 липня   — День Національної поліції України; День судового 

експерта
6 липня   — Міжнародний день кооператорів; 85 років від дня 

смерті Н. Махна (1888-1934), українського військово-
політичного діяча

7 липня   — День військово-Морських сил України; День пра-
цівників морського та річкового флоту України; День 
працівників природно-заповідної справи; Різдво Іоан-
на Хрестителя, Свято Івана  Купайла

8 липня   — День родини; 360 років тому (1659) українсько-та-
тарське військо під проводом Івана виговського пере-
могло московитів під Конотопом

11 липня  — всесвітній день народонаселення; п’ять років тому 
(2014) внаслідок ракетного обстрілу з Росії поблизу 
Зеленопілля загинули 36 українських військових

12 липня  — первоверховних апостолів Петра і Павла
14 липня  — День рибалки
15 липня   — День українських миротворців; всесвітній день на-

вичок молоді
16 липня  — День бухгалтерського аудитора
17 липня   — п’ять років тому (2014) поблизу м. Тореза (чистяко-

вого) Донецької обл. російські терористи збили паса-
жирський літак Malaysia Airlines (рейс МН17 з Амстер-
дама до Куала-Лумпура); усі 298 пасажирів та члени 
екіпажу загинули

18 липня  — Міжнародний день Нельсона Мандели
21 липня   — День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості
28 липня   — День  хрещення Київської Руси-України; День пра-

цівників торгівлі; всесвітній день боротьби із захворю-
ванням на гепатит

29 липня   — День Сил спеціальних операцій Збройних сил 
України

30 липня   — Міжнародний день дружби; всесвітній день бороть-
би з торгівлею людьми

НАШ КАЛЕНДАР
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Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів учасників 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА  
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 788»  

(ТОВ «СПМК 788»)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕ-

РЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 788» (далі — ТОВ «СПМК 788», Товари-
ство), ідентифікаційний код юридичної особи: 35738549, місцезнаходження: 
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. В’ячеслава Липин-
ського, будинок 18, в особі директора Барсука Сергія Дмитровича та на підста-
ві ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 
повідомляє про проведення 31 липня 2019 р. о 12 годині 00 хвилин за 
місцевим часом позачергових Загальних зборів учасників  Товариства 
(далі — Збори). 

Збори проводитимуться за місцезнаходженням товариства за адресою: 
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинсько-
го, будинок 18.

 Перелік учасників, які мають право на участь у позачергових загальних збо-
рах учасників Товариства, зазначений в Статуті Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надси-
лається кожному учаснику Товариства. 

Перелік питань, що виноситься на голосування позачергових Загальних 
зборів учасників Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів учасників 
Товариства.

2. Про звільнення директора Товариства Барсука Сергія Дмитровича із за-
йманої посади.

3. Про призначення директора Товариства. 
4. Про уповноваження осіб на проведення державної реєстрації змін в Єди-

ний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Реєстрація учасників Загальних Зборів буде здійснюватися за зазначеною 
вище адресою у день проведення Зборів з 11 години 00 хвилин до 12 години 
00 хвилин за місцевим часом. Представнику учасника необхідно мати належ-
ним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Зборах, а 
також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Учаснику необхідно 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів учасники ма-
ють можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні, робочий час за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дні-
про, вул. В’ячеслава Липинського, будинок 18.

Телефон для довідок: 0993171171. 

Вважати втраченим свідоцтво 
на право власності на житло 

за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 120, корп. 3,  
кв. 19, що належить Тісовській Тамарі Михайлівні та Коваль 
Олені Георгіївні. 

Свідоцтво видане Державною адміністрацією Московського 
району м. Києва. 

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 2 липня 2019 року
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