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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 СЕРГІЙ МАРЧЕНКО:
«Запроваджено дві 

управлінські площини 
в діяльності фонду. 

Це —наявність 
обґрунтованого 

протокольного рішення 
про необхідність 

спрямування коштів 
і його реалізація».

Медикам готують 
приємний подарунок

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Напередодні Дня медич-
ного працівника, під час позачергового засідання уряду Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль привітав лікарів і медпрацівників, запев-
нивши: уряд робитиме все можливе, аби їх підтримати, зокрема 
й матеріально. За його словами, найближчим часом буде спря-
мовано 8 мільярдів гривень на підвищення зарплат не лише ди-
пломованим медикам. Тож лікарям виплати планують підвищити 
на 70%, середньому медперсоналу – на 50% (близько 2 360 гри-
вень), молодшим медсестрам – на 25% (близько 1180 гривень).

Планується й підвищення мінімальної зарплати українців, а це 
також позитивно вплине і на зарплати медиків. Прем’єр запев-
нив, що буде неодмінно дофінансовано екстрену медицину. На 
це буде спрямовано 1,3 мільярда гривень. А ще уряд виконає 
обіцянку не закривати масово лікарні й не звільняти лікарів. І 
на підтримку медзакладів і медпрацівників планують спрямува-
ти близько 2,3 мільярда гривень.

А через зростання статистики захворюваності на коронаві-
рус Прем’єр вимагає від головного санітарного лікаря й фахівців 
Держпродспоживслужби частіше бувати в областях.

69 лабораторій, 
в яких проводять тестування на 

коронавірус, працюють нині в Україні. 
На початку пандемії їх було чотири. Там 

роблять близько 12 тисяч тестів щодоби.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Брюссель радить успішним країнам  
Східного партнерства працювати над виконанням угод  
про асоціацію з ЄС

ЄС і Східне партнерство 
визначили пріоритети 
на наступні десять років

Міністр фінансів про принципову позицію відомства 
щодо прозорості діяльності Фонду боротьби з COVID-19 
і дієвість його видатків 
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НАУКА І ВИРОБНИЦТВО

Харківщина — першою з усіх 
регіонів України забезпечила 
готовність до проведення 
ЗНО, зробивши акцент на 
безпеці для випускників 

ОСВІТА

На сході України працює 
високотехнологічне підприємство,  
про яке закордонні фармацевтичні 
корпорації знають краще ніж 
українські споживачі
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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
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 

на II півріччя
2020 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 червня 2020 р. № 669-р 
Київ

Про звільнення Дегнери І. А. з посади Голови Державної 
служби України з питань праці 

Звільнити Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади Голови Державної служби Укра-
їни з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 червня 2020 р. № 673-р 

Київ
Про продовження виконання обов’язків Голови

У зв’язку з перейменуванням Державного агентства України з питань мистецтв 
вважати Григоренко Галину Володимирівну такою, що продовжує працювати на по-

саді Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти з 
урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 19 лютого 2020 р. № 149.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 червня 2020 р. № 674-р 

Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства розвитку громад  

та територій України на Чепелюк О. В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-

кретаря Міністерства розвитку громад та територій України, виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на дирек-
тора юридичного департаменту зазначеного Міністерства Чепелюк Ольгу Володими-
рівну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 17 червня 2020 р. № 675-р 

Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  
на Бояркіну О. А.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного 
секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства України на директора департаменту фі-
нансово-господарської діяльності зазначеного Міністерства Бояркіну Олену Ана-
толіївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судово-
го провадження у кримінальному провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева 
Павла Анатолійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 року народження, уродженець 
м. Одеси, зареєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22 корп. 1, кв. 204, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул. Баштанна, буд. 7/3,  який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у судові засідання, які відбудуться 16 липня 
2020 року о 09:00 год, 20 липня 2020 року о 16:30 год у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто 
Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Коліуш О.Л., судді: Ткаченко О.В., Шкодін Я.В.

У зв’язку із запровадженими обмежувальними заходами та з метою запобігання поширенню на терито-
рії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ухвалою Ви-
щого антикорупційного суду від 09.04.2020 постановлено здійснювати дистанційне судове провадження 
вказаних судових засідань в режимі відеоконференції з Приморським районним судом м. Одеси.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Кайда Сергій Миколайович, 25.12.1971 року народження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк,  
вул. Краснооктябрська, буд. 173, Вам необхідно з’явитися на 14 год. 00 хв. 24 червня 2020 року  в каб. № 308 слідчого відді-
лу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях до старшого 
слідчого в ОВС криміналіста Челах Ю.О. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 33, для від-
криття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про підозру, 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019060000000021, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у порядку ст. 290 КПК Украї-
ни при здійсненні спеціального досудового розслідування.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Бистрякову Діану Святославівну, 25.05.1973 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: 98100, вул. 
Свердлова, 1, м. Феодосія) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 02 липня 2020 о 08 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Корюк Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року народження 
(останнє відоме місце проживання: м. Харків, 3 в’їзд Жиляр-
ді) у вчиненні кримінального правопорушення передбачено-
го ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 02 липня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинувачен-
ням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 
ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, 
ч.5 ст.191 КК України.

У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадя-
нин України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Кудрявська,13-19, кв.31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б.5, 
кв.10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 
ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 18 верес-
ня 2020 року о 09:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41),  
головуючий суддя: Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Щегельського Максима Борисовича, 20.10.1977 року 
народження (останнє відоме місце проживання: вул. Грибо-
єдова 12, кв. 51, м. Ялта) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч .1 ст. 408 КК України, 
у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 року о 08 
год. 50 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Мартинчука Сергія Михайловича, 17.09.1980 року на-
родження у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 02 липня 2020 року о 08 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Лужецьку Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Південна, 
38, кв. 5, смт. Чорноморське, Чорноморський р-н, АР Крим) 
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке відбудеться 02 
липня 2020 року о 08 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Обвинуваченому Іщенку В.І. АР Крим,  

м. Сімферополь, вул. Павленка. 2

Київський апеляційний суд повідомляє, 

що розгляд матеріалів кримінального про-

вадження за апеляційною скаргою захисника 

обвинуваченого Іщенка В.І. — адвоката Ба-

лухатого О.П. на вирок Святошинського ра-

йонного суду міста Києва від 23 вересня 2019 

року, яким Іщенка В.І. визнано винним у вчи-

ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 

України, відкладено на 15.00 год. 30 червня 

2020 року.

Суддя О.М. Чорний

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Дмитрієва, 4, м. Ял-
та, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 30 червня 2020 року о 08 год. 25 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням суд-
ді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Малишева М.Г., 10.10.1955 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Куйбишева, 13, кв. 81, м. 
Сімферополь), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 ро-
ку о 08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Осоченко Інесу Костянтинівну, 19.09.1970 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: 95053, вул. Ма-
те Залки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 ро-
ку о 09 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Остапова К.А.
вул. Г. Острякова, 172, корпус А, кв. 12/2, 

м. Севастополь, АРК.
Київський апеляційний суд повідомляє, 

що розгляд апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою захисника обвинуваче-
ної Остапової К.А. — адвоката Тімашова А.С. 
на вирок Святошинського районного суду м. 
Києва від 08 жовтня 2019 року щодо Оста-
пової Катерини Андріївни за ч. 1 ст. 111 КК 
України відкладено на 15 год 30 хв 30 черв-
ня 2020 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у від-
критому судовому засіданні в приміщенні 
Київського апеляційного суду за адресою:  
м. Київ, вул. Солом’янська. 2-а. 

Суддя О.А. Маліновський

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Гризодубову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року 
народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. 
Павленко, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 року о 08 
год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Єрмакова Івана Федосовича, 01.01.1947 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: вул. Адмірала 
Юмашева, 15а/17, м. Севастополь), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 ро-
ку о 08 год. 20 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням суд-
ді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Можелянського Віктора Анатолійовича, 10.05.1964 
року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, 
вул. Павленко, 35/53, м. Сімферополь) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 
року о 08 год. 55.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням 
судді Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Втрачене свідоцтво про право власнос-
ті на житло по вул. Березняківська, б. 20,  
кв. 256, зареєстроване на Кучанську Гали-
ну Леонтіївну, видане Відділом приватиза-
ції  державного житлофонду  Харківської рай-
держадміністрації  м. Києва 01.09.1999 р., 
розпорядження № 24443, зареєстрова-
не за реєстровим номером 3067, вважати  
недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Арбаджиєва Володимимра Іва-
новича, 04.10.1953 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Будьонного, 13,  
кв. 57, м. Керч, АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 року о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді Отвінов-
ського П.Л.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва Костянтина Михайло-
вича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, 
кв. 10, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться 30 червня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203 під головуванням судді Отвінов-
ського П. Л.

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

Судновий білет, виданий  

на ім’я Колісник Петро Анатолі-’я Колісник Петро Анатолі-я Колісник Петро Анатолі-

йович на човен Bark ВТ-310  

з бортовим номером ДНІ-2209-К, 

був втрачений.  

Вважати недійсним.

Судновий білет на човен Прогрес-2,  

бортовий номер КИВ 4946 КА, та посвідчен-

ня судноводія малого/маломірного судна, 

видані на ім’я Соломаха Валерій Олександ-я Соломаха Валерій Олександ-

рович, вважати втраченими. 

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +15 +20 +25 +30 Черкаська +15 +20 +25 +30

Житомирська +14 +19 +24 +29 Кіровоградська +14 +19 +24 +29
Чернігівська +15 +20 +25 +30 Полтавська +15 +20 +26 +31
Сумська +15 +20 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +25 +30
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Рівненська +13 +18 +23 +28 Миколаївська +15 +20 +25 +30
Львівська +12 +17 +20 +25 Херсонська +16 +21 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +18 +23 Запорізька +15 +20 +24 +29
Волинська +13 +18 +22 +27 Харківська +15 +20 +28 +33
Хмельницька +12 +17 +21 +26 Донецька +16 +21 +27 +32
Чернівецька +12 +17 +21 +26 Луганська +15 +20 +28 +33
Тернопільська +12 +17 +20 +25 Крим +15 +20 +23 +28
Вінницька +14 +19 +24 +29 Київ +18 +20  +27 +29

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ВНОЧІ
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15..20

28..33
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15..20

24..29
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12..17

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольно-

го комітету України (ідентифікаційний код — 20812013) повідо-

мляє, що з 03.06.2020 року відділення змінило назву на Західне 

міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України (ідентифікаційний код — 20812013).
Повістка про виклик до суду 

Ірпінський міський суд Київської області викликає обвинувачено-

го Булаха Олександра Валерійовича у вчиненні злочину, передбаче-

ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 

30.06.2020 року о 12-20 год. в приміщенні Ірпінського міського суду 

Київської області за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Повістка про виклик підозрюваної при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Шестопалова Наталія Валеріївна, 28.11.1973 р.н., адреса: м. До-
нецьк, вул. Сіверська, 19, кв. 33, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно о 10 год. 00 хв. 26.06.2020 
з’явитися до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Василь-
ченка В.О., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487792505, 
для допиту як підозрюваної та ознайомлення з матеріалами спеціаль-
ного досудового розслідування № 22019160000000024 від 22.01.2019 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

04 березня 2019 року померла ДОНЕЦЬ Софія Улянівна, 21 липня 1932 року 
народження, яка постійно проживала за адресою: Україна, Харківська область, 
місто Зміїв, вул. Трудова, буд. 29. Після її смерті відкрилась спадщина, на яку 
був складений Заповіт на користь Данчук Віри Миколаївни, 10 листопада 1952 
року народження. Спадкова справа № 10/2019 заведена 07.03.2019 року Гав-
рильєвим В.І., приватним нотаріусом Зміївського РНО Харківської області, міс-
цезнаходження: Україна, Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 15/2.

Прохання до Данчук Віри Миколаївни з’явитись до Гаврильєва В.І., приват-
ного нотаріуса Зміївського РНО Харківської області, місцезнаходження: Украї-
на, Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 15/2 для оформлення пра-
ва на спадщину.

24 липня 2020 року о 17 годині відбудуться збори Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Броварська меблева фабрика 

«Дружба» за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. 

Залізнична, б. 5 з порядком денним:

Затвердження Нової редакції Статуту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Броварська меблева фабрика «Дружба».

Пшениця від «Поліни» 
ІСТОРІЯ З ІСТОРІЇ. Жителям Кінбурнської коси  
під час Другої світової війни допоміг вижити вантаж  
із затопленого судна

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

На Кінбурнському пів-
острові, що між Чор-

ним морем та Дніпровсько-
Бузьким лиманом, лю-
дям завжди доводилося ви-
живати, пристосовуючись 
до особливих умов. Осно-
вна проблема їхнього бут-
тя — відірваність від вели-
кої землі. Лише в 1950-ті ро-
ки тут з’явився перший ма-
газин, куди завозили або пе-
реплавляли продукти та то-
вари першої необхідності. 
Місцеві самі пекли хліб чи 
коржі, їли те, що дає при-
рода,  — рибу, молочні про-
дукти, гриби.

Про те, як довелося ви-
живати під час Другої сві-
тової, розповіла старожил-
ка Кінбурна 89-річна Ната-
лія Іванова. «Ой, голод був 
у війну, — згадує жінка. — 
Ми копали коріння козель-
ців (наук. — козельці луч-
ні, козлобородник луговий), 
сушили його, на спеціаль-
них тертушках подрібнюва-
ли. Мама додавала до тої су-
міші трохи борошна, робила 
тісто й пекла з нього коржи-
ки. Нам тоді здавалося, що 
смачнішої їжі не буває». До 
речі, ці козельці зазвичай 
сприймають як бур’ян, а на-
справді коріння і листя рос-
лин використовують у ліку-
вальних цілях. Тож кінбу-
ряни, може, й не здогадую-
чись, разом із їжею вжива-
ли природні ліки. 

А ще жінка пригадала 
про м’ясний делікатес во-
єнних та повоєнних часів. 
«Коли різали худобу, в ко-
го вона була, м’ясо з’їдали, 
а зі шкури постоли морщи-
ли, бо не було в чому ходи-
ти. А потім вовна з них обла-
зила, тоді шкребли це взут-
тя, варили і їли. Отак і ви-
живали».

Розповіла старожилка 
й про те, як місцеві жителі 

змогли роздобути пшеницю. 
Її розповідь підкріплена іс-
торичними фактами. У серп-
ні 1941 року на траверзі мису 
Аджигол фашистська авіа-
ція атакувала завантажений 
пшеницею теплохід-рудо-
воз «Поліна Осипенко», який 
ішов із Миколаєва. На борту 
теплохода перебували ева-
куйовані з міста жінки і діти. 
Внаслідок потрапляння в те-
плохід двох авіабомб спалах-
нула пожежа. Капітану вда-
лося посадити палаюче суд-
но на мілину. Корпус судна 
повністю під воду не пішов, 
а пасажирам допомогли при-
кордонники. Людей вдалося 
врятувати та доправити на 
берег. А судно так і залиши-
лося лежати саме навпроти 
Кінбурнської коси.  

Місцеві чоловіки, які  по-
вернулися з війни, розвіда-
ли це місце й почали ходити 
до «Поліни» і каюками ви-
тягали з трюмів пшеницю. 
Зерно вже було майже не-
придатним для вживання, 
але його сушили, самі їли, 
давали тваринам. Уже на-

прикінці 1960-х років судно 
підняли з води та порізали 
на метал. Але ще дуже дов-
го кінбурнські рибалки на-
зивали місце, де затопили 
судно, «у Поліни».

Цікаво, що сама Поліна 
Осипенко, ім’ям якої назва-
но теплохід, особистість ге-
роїчна, військова льотчи-
ця Герой Радянського Сою-
зу. Народилася вона в селі 
Новоспасівка Бердянсько-
го району Запорізької об-
ласті. Це село з 1939 року 
так і називається Осипенко 
на честь видатної землячки.  
1932 року вона закінчила 
Качинську авіаційну шко-
лу, служила у винищуваль-
ній авіації молодшим льот-
чиком і командиром ланки. 
Встановила п’ять міжна-
родних жіночих рекордів. 

Жінка ввійшла в історію 
завдяки безпосадочним пе-
рельотам, які здійснила у 
1938 році за маршрутами 
Севастополь—Євпаторія—
Очаків—Севастополь, Се-
вастополь—Архангельськ, 
Москва—Комсомольськ-

на-Амурі. Загинула льот-
чиця у 1939-му під час 
виконання службових 
обов’язків. І так збіглося, 
що пам’ятник на батьків-
щині льотчиці встановили  
22 червня 1941 року. 

Таку історію зберегла 
Кінбурнська коса.

Наталія Іванова 
згадує про життя  
у воєнні та повоєнні 
роки

Теплохід «Поліна Осипенко» затонув біля Кінбурнської коси на початку Другої світової війни

Козельці лучні рятували 
місцевих жителів від голоду
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