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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА БУСЛАВЕЦЬ:
«Ми розуміємо,  

що маємо створити 
такі умови, щоб 

забезпечити розвиток 
чистої генерації за 

нижчою ціною, щоб 
наші споживачі 

могли за цю енергію 
сплачувати».

Уряд оприлюднив нову 
Програму діяльності

ДОКУМЕНТ. Нова редакція Програми діяльності уряду — реак-
ція на проблеми, що стоять перед Україною, з урахуванням росій-
ської агресії, пандемії коронавірусу і глобальної економічної кризи. 
Її доопрацьований варіант оприлюднено на Урядовому порталі. До-
кумент містить короткострокові й довгострокові пріоритети діяль-
ності Кабміну, а також завдання для кожного міністерства.

Якщо початкову версію автори ущільнили в 10 сторінок, то нову, 
навпаки, розширили до 85. Документ передбачає подальшу євро-
інтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчиз-
няного виробника та створення умов для бізнесу.

«Документ структуровано за кожним міністерством. Фактично, 
ми поєднали частину, яка дає певні дороговкази та враховує те, 
що було у програмі Президента», — прокоментував Міністр Кабі-
нету Міністрів Олег Немчінов. У другій редакцій урядовці намагали-
ся врахувати пропозиції, які надходили під час обговорень попере-
дньої, яку внесли до Верховної Ради фактично з колін через пан-
демію коронавірусу.

19%
становило зниження в травні середньої 

ціни імпортного газу в Україні. 
Тисяча кубометрів блакитного палива 

коштувала 98,1 долара

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю. Про перші кроки впродовж ста днів 
перебування на посаді розповів міністр закордонних справ 
Дмитро Кулеба 

Дипломатія стає 
відкритішою і водночас 
ініціативнішою

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля  
про Меморандум про взаєморозуміння між урядом, 
інвесторами й виробниками ВДЕ, який заощадить  
до 2030 року близько 2 млрд євро

3 10 
ДОКУМЕНТИ

На Сумщині переводять 
навчальний процес в 
онлайн, використовуючи 
універсальну платформу  
на базі хмарного сервісу

ОСВІТА

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання провадження  
діяльності з усиновлення 
дітей»
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Як не потрапити у підступнішу пастку
ГАРЯЧА ТЕМА. Втративши Україну як головного покупця російського газу, Кремль і його п’ята колона   
робитимуть усе, щоб ослабити основу  нашої електричної незалежності — атомну енергетику

…Свою невеличку огля-
дову екскурсію  містом  

Рені   Сергій  Колевич завер-
шив неочікувано  для мене — 
на околиці міста, на великому  
пустирі, на дорозі до кордону з 
Молдовою. 

— Ось тут і  буде розташова-
на, як я казав,  наша перша со-
нячна електростанція, — про-
мовив  не без гордощів міський 
голова. — Інвестор уже є. Солід-
ний. Триває оформлення доку-
ментів.

Про деталі  проєкту майбут-
ньої СЕС  і загалом перспек-
тиви спорудження   станцій на 
відновлюваних джерелах елек-
троенергії у Придунайсько-
му регіоні я тоді не став розпи-
тувати. І тепер жалкую. Мене  

більше цікавив сусідній мол-
довський  порт  Джурджуле-
шти — головний  конкурент  
Ренійського та Ізмаїльського 
портів, де згодом за сприяння  
Сергія  Степановича   мені вда-
лося  побувати. 

Так-от, звідси, з півдня  Оде-
щини, десять років тому і роз-
почалася не контрольована  вла-
дою  альтернативна  енергетич-
на лихоманка, небезпечні 
наслідки якої Україна ни-
ні пожинає. 5
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ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ
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сонячно

мінлива 
хмарність
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дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

25..30
14..19

27..32
14..19

25..30
14..19

25..30
15..20

22..27
12..17

гроза

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): ТОВ «Кролевецький 

комбікормовий завод», Сумська обл., м. Кроле-
вець, вул. Транспортна, 34

2. Місце розташування площадки будівництва (ре-
конструкції): Сумська обл., м. Кролевець, вул. Тран-
спортна, 19

Характеристика діяльності об’єкта: нове будівни-
цтво 5-6 ряду силосів зберігання зернових зі збіль-
шенням місткості елеваторного комплексу на 120 
тис. тонн за адресою вул. Транспортна, 19 в м. Кро-
левець Сумської області. Об’єкт не представляє під-
вищену екологічну небезпеку.

3. Соціально-економічна необхідність проектова-
ної діяльності: будівництва силосів зберігання зерно-
вих для збільшення місткості існуючого елеваторно-
го комплексу на 120 тис. тонн. 

4. Потреба в ресурсах при будівництві й експлу-
атації:

земельних — 2,8391 га;
сировинних — зернові  — 120 тис. т/рік;   
енергетичних — електроенергія –6000 кВт год/рік,
водних — --;
трудових — 28 робочих місць, із них 3 новоство-

рені
6. Транспортне обслуговування: доставка сирови-

ни відбувається транспортом постачальників
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності по варіантах: нормативна СЗЗ 100 м
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й за-

хист території по варіантах: необхідно провести ро-
боти по водозниженню.

9. Можливий вплив на навколишнє природне се-
редовище й види впливу на:

- клімат і мікроклімат — немає;
- повітряне середовище — можливі викиди в ат-

мосферу забруднюючих речовин, можливе шумове 
навантаження;

- водне середовище — не передбачається.
- ґрунт — немає;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — 

немає;
- оточуюче соціальне середовище — немає;
- оточуюче техногенне середовище — немає;
10. Відходи виробництва й можливість їхнього по-

вторного використання: 
Можливо утворювання таких відходів: відходи 

очистки зерна, обрізки конвеєрних стрічок з метало-
тросом. Усі відходи тимчасово зберігаються на тери-
торії підприємства згідно з класом небезпеки та пе-
редаються спеціалізованим організаціям за догово-
рами у відповідності з діючим законодавством.

11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН 
А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС 
та проекту можна ознайомитись за адресою: 41300 
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Транспортна, 34. 
Зауваження та пропозиції направляти за адресою: 
41300 Сумська обл., м. Кролевець, вул. Транспорт-
на, 34.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпро-

петровської обл. Кравчук Світлана Василівна спові-

щає про відкриття спадкової справи після померлої 

18.02.2019 року 

САМСОНЕНКО Марії Іванівни. 

Спадкоємців прохання звертатися за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський 

р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, кімн. 32,  

тел. 0569031711.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпро-

петровської обл. Кравчук Світлана Василівна спові-

щає про відкриття спадкової справи після померлої 

21.01.2019 року 

ВОЛЧУК Анастасії Захарівни. 

Спадкоємців прохання звертатися за адре-

сою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський 

р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, кімн. 32,  

тел. 0569031711.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області по кримінальному провадженню  
1-кп/185/432/20, справа № 185/9940/16-к за обви-
нуваченням Сєркова Олександра Олександровича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кри-
мінальному провадженню призначено за адресою: 
вул. Дніпровська, 135, м. Павлоград Дніпропетров-
ська область.

Обвинувачений Сєрков Олександр Олександрович 
викликається для участі в підготовчому судовому за-
сіданні, призначеному на 23 червня 2020 року об 11 
год. 30 хв., у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду Дніпропетровської області, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. 
Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Суддя Н.Г. Самоткан

Повістка про виклик обвинуваченого  
при проведенні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який 

народився 24 жовтня 1961 року, зареєстрований за адре-
сою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 6, кв. 
5; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15, відповідно до вимог 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, 
яке відбудеться 23.06.2020 року об 11 годині 15 хвилин 
в залі судових засідань №131 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

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

провадження
Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, 

який народився 05 грудня 1950 року, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська доро-
га, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 02.07.2020 року об 11 годині 00 
хвилин в залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя В.М. Попревич

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

провадження
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який 

народився 16 травня 1981 року у м. Бережани Тер-
нопільської області, зареєстрований у м. Рівне, вул. 
Орлова, 40/304, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 25.06.2020 року о 14 годині 00 хвилин в за-
лі судових засідань №231 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Суддя В.М. Попревич

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

провадження
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 

28.07.1969 року народження, громадянин Украї-
ни, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10, 
кв. 10, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 03.07.2020 року о 10 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №231 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя В.М. Попревич

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України: Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 
14.07.1960р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська 
область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузо-
ва, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська об-
ласть, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв.15, необхідно 
з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 24.06.2020 
року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, Приморський районний суд м, Одеси, зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України: Обвинуваченому Крилову Вікто-
ру Олександровичу, 09.04.1987 р.н., проживаючо-
му за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана 
Франка, 7, кв.146, необхідно з’явитися в судове засі-
дання, яке відбудеться 24.06.2020 p. oб 11 год. 00 хв., 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України: Обвинуваченому Немодрук Іго-
рю Володимировичу, 14.08.1965р.н., зареєстровано-
му за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. 
Шкільний, 22, кв.5, необхідно з’явитися в судове за-
сідання, яке відбудеться 24.06.2020 року о 10 годині, 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 
139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

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

провадження
Обвинувачений Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 

року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, зареє-
стрований за адресою: Одеська область, Арцизький ра-
йон, с. Роща, вул. Мічуріна, 106, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідання, яке 
відбудеться 23.06.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі 
судових засідань №131 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого 
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скор-
бенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 22 черв-
ня 2020 року об 11 годині 00 хвилин у залі судо-
вих засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка, Марківського району, Луганської облас-
ті, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у скла-
ді головуючого судді Рукас О.В., суддів Дідорен-
ко А.Е., Чернік А.П.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL4N418075-418076; L18N618516;  
GL22N018517-GL22N018518

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, дебіт.заборг., нерухом., майн.пр.на яхту
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 19.06.2020;23.06.2020; 24.06.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/47380-asset-sell-id-278116,47406-asset- 
sell-id-278311, 47412-asset-sell-id-278334

Оголошення про виклик у судове засідання обвинуваченого Олійника Олексан-
дра Олександровича

Справа №496/1064/17
Провадження № 2/496/3/20
Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійника Олександра 

Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Радужна, 12, кв. 4 м. Оде-
са) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню за об-
винуваченням Олійника Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.

Судове засідання відбудеться 24 червня 2020 року об 11.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1. У разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за відсутності обвинуваченого Олійника Олександра Олексан-
дровича.

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхідно звертатися до 
канцелярії суду за телефоном (04852)2-55-07.

Суддя О. І. Трушина

Сєвєродонецький міський 

суд Луганської області викли-

кає як обвинуваченого Костин-

ського Олександра Валентинови-

ча (останнє відоме місце реєстра-

ції: Луганська область, м. Стаха-

нов, вул. Медицинська, 40) у су-

дове засідання з розгляду кри-

мінальної справи №428/2733/20 

за обвинуваченням Костинсько-

го Олександра Валентиновича за  

ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке від-

будеться 23.06.2020 року о 10 го-

дині 00 хвилин у приміщенні су-

ду за адресою: Луганська об-

ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар 

Дружби Народів, 19.

Суддя Н.В. Бойко

Вважати втраченим посвідчен-

ня номер 002573 дитини з багато-

дітної сім’ї, видане 22. 09. 2010 Пе-

черською районною у м. Києві дер-

жавною адміністрацією.

Соснівський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Савчука Юрія 
Дмитровича, 03.05.1974 року наро-
дження, уродженця с. Майданець-
ке, Тальнівського району, Черкась-
кої області, українця, громадяни-
на України, зареєстрованого та про-
живаючого за адресою: м. Донецьк, 
вул. Роздольна 20.

Судове засідання відбудеться 30 
червня 2020 року о 09 год. 00 хв. в 
приміщенні суду за адресою м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб.237.

Суддя О.І. Кончина

ПОВІСТКА  
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Кравчука Михайла Іва-
новича, 06.05.1967 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,  
пр. Московський 27/51, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 428/13596/19, 1-кп/425/257/20, 
на підставі обвинувального акта відносно Кравчука 
М.І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбу-
деться 23 червня 2020 року о 13 год. 45 хв. в при-
міщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачений вважається повідомленим про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Козюменська В.В.

Приватний нотаріус Царичанського 

РНО Дніпропетровської обл. Кравчук 

Світлана Василівна сповіщає про від-

криття спадкової справи після помер-

лого 14.09.2019 року 

СУШКА Сергія Івановича. 

Спадкоємців прохання звертати-

ся за адресою: 51000, Дніпропетров-

ська обл., Царичанський р-н, смт Ца-

ричанка, квартал Слави, 8а, кімн. 32, 

тел. 0569031711.
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