
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 27 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ  №121 (6735)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 30 червня 2020 року
USD 26.6922 EUR 29.95 RUB 3.8451 / AU 47037.26 AG 477.47 PT 21615.61 PD 49396.32

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

4 8
АКТУАЛЬНА ТЕМА

«Урядовий кур’єр» 
з’ясовував, чи зможуть діти 
цього літа таки поїхати в 
літні табори і набратися сил 
перед школою

Один з головних героїв 
Конституційної ночі народний  
депутат Михайло Сирота 
відіграв непересічну роль  
в ухваленні Основного Закону 

ПОСТАТІ

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

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2020 ріку.

Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua

ДЕРЖАВНІСТЬ. 24  роки  тому Верховна Рада після 23 годин 
безперервного засідання ухвалила Конституцію України.  
Про минуле та нинішні події —  у цьому номері  
«Урядового кур’єра»

Основний  Закон: 
змінюючи країну, 
змінюватися самим
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ПРИВІТАННЯ

Дорогі співвітчизники!
Від імені українського Уряду, від себе особисто щиро 

вітаю всіх вас із Днем Конституції — одним із визна
чальних свят Української держави. 

Найдемократичніша, як її назвали у світі, україн
ська Конституція проголосила, що держава обрала 
власний шлях для розвитку, — і визначила: головною у 
цій державі є людина. Її прагнення, її інтереси, її цін
ності. І її шлях до свободи.   

Чи не найважливіша роль української Конститу
ції — об’єднавча. Документ, який  з’явився на світ піс
ля тривалого суспільного діалогу, засвідчив: наші гро
мадяни вміють бути разом, знаходити непрості ком
проміси, об’єднуватися — заради досягнення спільної 
мети і спільного державотворчого інтересу. 

Наш Основний Закон гарантує захист кожному гро
мадянину. Наполягаючи при цьому на людиноцентрич
них, гуманістичних цінностях. І як свідчать останні 
події вітчизняної політичної історії, громадяни Укра
їни також готові ставати на захист нашого консти
туційного ладу, нашої спільної історії і нашого май
бутнього. 

Наша держава і її громадяни разом обрали для себе 
головний принцип розвитку — «Людина понад усе». І 
це не просто гасло, це — наш світоглядний вибір. Са
ме тому одним із головних пунктів української Кон
ституції є право на гідність. «Людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе
ка визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс
тю», — йдеться у тексті Основного Закону.  

Сьогодні, у непростий час, ми здійснюємо важливі ре
форми, від яких залежатимуть життя і добробут 
кожного українця: продовжуємо працювати на еконо
мічний та політичний розвиток, не забуваючи про со
ціальну складову. І імпульсом для цих дій служать дер
жавотворчі принципи, записані у наш Основний Закон.   

З Днем Конституції! Зі святом вас!

Прем’єр-міністр України  Денис ШМИГАЛЬ 
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Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича, 
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Чорноморське, вул. Кірова, 
19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
07.07.2020 о 08 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під 
головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.41/5, 
кв.91) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
07.07.2020 року о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під 
головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Котлярову Олену Леонідівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 08 липня 2020 року о 12:00 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-
бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК Укра-
їни.

Cуддя Жежера О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Хожаінову Оксану Василівну, 24.10.1976 року наро-
дження, як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальному провадженню №42016000000002780, 
внесеного до ЄРДР 07.10.2016 року, за обвину-
ваченням Хожаінової Оксани Василівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 15 год. 00 хв. 
06 липня 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження 
стосовно обвинуваченої Хожаінової Оксани Васи-
лівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Булгако-
ва Дмитра Віталійовича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 
ст.27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Булгаков Дмитро Віталійович, 20.10.1954 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст.27, ч. 1 ст. 111, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 07 липня 2020 року о 12-45 год. 
в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9 під 
головуванням судді Курової О. І.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, 
кв. 4) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
07.07.2020 року о 08 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під 
головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
07.07.2020 року о 08 год. 40 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під 
головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонідовича, що об-
винувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 08 липня 2020 року об 11:00 годині в приміщенні  
Оболонського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-
бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК 
України, потерпілого — статтею 325 КПК України, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК Укра-
їни.

Cуддя Жежера О. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Смолянова Михайла Олек-
сандровича, 06.10.1956 р.н., який на даний час проживає за адресою: Укра-
їна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Московська, 18/4, кв. 2, обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, призначене 06.07.2020 року о 
10 год. 10 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу.

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

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

Суддя Коляденко П. Л.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 07 липня 2020 року о 15:45 год. в приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, 
каб. 26, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красіль-
никова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 07.07.2020 року о 08 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 301 під головуванням судді Павленко О. О.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 червня 2020 р. № 522 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 20 травня 2020 р. № 392
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394) — із змінами, внесеними поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500, зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 червня 2020 р. № 522
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392

1. У пункті 2:
1) в абзаці шостому слова «центрах надання адміністративних послуг,» виключити;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Обсервація, самоізоляція особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибу-

ла з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) 
або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Ав-
тономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них припиняється у разі одержання 
негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, 
який проведено після перетину державного кордону або зазначених пунктів.».

2. У пункті 3:
1) підпункт 4 після слів «судноводіїв малих/маломірних суден»  доповнити словами «, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в за-
кладах професійної (професійно-технічної) освіти, заходів до професійно-практичної під-
готовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів ви-
щої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (про-
фесійно-технічну) та вищу освіту, участь у практичній підготовці здобувачів, в освітньому 
процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі 
дисертацій та відповідних підготовчих заходах»;

2) підпункт 5 після слова «заходів» доповнити словами «, крім проведення кінопоказів 
у приміщеннях кінотеатрів,»;

3) підпункт 13 викласти в такій редакції:
«13) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іно-

земців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких 
визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту) без наявного поліса (сві-
доцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в 
Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території Украї-
ни чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асис-
танс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк 
перебування в Україні.

Особі, визначеній абзацом першим цього підпункту, у якої відсутній поліс (свідоцтво, 
сертифікат) страхування, уповноваженою службовою особою підрозділу охорони держав-
ного кордону відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному 
статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль»;»;

4) доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:
«14) до 1 липня 2020 р. включно діяльність кінотеатрів, з 2 липня          2020 р. діяль-

ність кінотеатрів з наповненістю кінозалів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кі-
нозалі.»;

3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення про посилення протиепідемічних заходів, прийняті регіональними комісіями 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не можуть стосуватися 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань, єдиного вступ-
ного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування, атестації у фор-
мі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК», єдиного державного квалі-
фікаційного іспиту, встановлювати особливості проведення чи обмеження щодо зазначе-
них в цьому абзаці заходів.».

4. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

«Не підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду на тимча-
сово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя та виїзду з них співробітники Місії Міжнародного комітету Червоного 
Хреста, співробітники акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які про-
водять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживають 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Рес-
публіки Крим і м. Севастополя, учасники зовнішнього незалежного оцінювання та вступних 
випробувань, зокрема для вступу через освітні центри «Крим — Україна» та «Донбас — 
Україна» за запрошенням закладу вищої (фахової передвищої) освіти, разом з однією осо-
бою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контак-
ті з хворою на COVID-19 особою.».

5. Абзац шостий пункту 7 після слів «зовнішнього незалежного оцінювання» доповни-
ти словами «та вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри «Крим — 
Україна» та «Донбас — Україна» за запрошенням закладу вищої (фахової передвищої) 
освіти,».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 752-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду заступника Голови Державної 

регуляторної служби України з цифрового 
розвитку, цифрових трасформацій  

і цифровізації
Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України Немчінова О. М. 

щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної ре-
гуляторної служби України з цифрового розвитку, цифрових трасформацій і цифро-
візації шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити заступника Голови Державної регуляторної служби України Мірошнічен-
ка О. М. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 754-р 
Київ

Про звільнення Бондаренка В. В.  
з посади Державного секретаря  

Кабінету Міністрів України
Звільнити Бондаренка Володимира Валерійовича з посади Державного cекретаря 

Кабінету Міністрів України відповідно до частини першої статті 871 Закону України 
«Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 755-р 
Київ

Про призначення Яреми О. Й. Державним 
секретарем Кабінету Міністрів України

Призначити Ярему Олександра Йосиповича Державним секретарем Кабінету Міні-
стрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на за-
значеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду 
згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 102 та 
від 23 березня 2020 р. № 335 з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 759-р 
Київ

Про призначення Шкарлета С. М. 
заступником Міністра освіти і науки України 

з питань європейської інтеграції
Призначити Шкарлета Сергія Миколайовича заступником Міністра освіти і нау-

ки України з питань європейської інтеграції.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 761-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Міністра освіти і науки України  

на Шкарлета С. М.
Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра освіти і науки України на за-

ступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Шкарлета 
Сергія Миколайовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 760-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 р. № 346
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 р. № 346 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міні-
стра освіти і науки України на Мандзій Л. С.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 745-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1069
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2019 р. № 1069 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 
Товстенко О. В.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

№ 
п/п Працівник Посада

1 Азіна Оксана Юріївна Комплектувальник товарів
2  Антіменкова Зоя Василівна  Директор департаменту  

внутрішнього контролю
3 Арсентьєв  

Андрій Олександрович 
Заступник керуючого магазином

4 Афанасьєва Ольга Сергіївна Касир торговельного залу 
5 Ахобадзе Тамар Зурабівна Касир торговельного залу 
6 Балалаєшнікова Юлія  

Геннадіївна 
Касир торговельного залу 

7 Балковий Артем Вікторович Охоронник 
8 Бахматова Ганна Олександрівна Касир торговельного залу 
9 Безчастних Марина  

Валентинівна 
Касир торговельного залу 

10 Бельцова Оксана  
Володимирівна 

Заступник керуючого магазином

11 Бершадський Артем Марсович Комірник
12 Бєлоконь Ольга Миколаївна Заступник керуючого магазином
13 Бєльков Максим Михайлович Вантажник 
14 Бєляєв Сергій Сергійович Водій автотранспортних засобів 
15 Бугрім Олександр Андрійович Охоронник 
16 Бунтова Олеся Валеріївна Касир торговельного залу 
17 Буторіна Ганна Миколаївна Касир торговельного залу 
18 Вятчіна Інна Володимирівна Касир торговельного залу 
19 Гавриш Олег Іванович Вантажник 
20 Гайдукова Любов  

Олександрівна 
Касир торговельного залу 

21 Глущенко Олена Володимирівна Продавець продовольчих  
товарів делікатесного відділу

22 Гончаренко Дмитро 
Миколайович 

Водій автотранспортних засобів

23 Горюшко Максим  
Володимирович 

Вантажник 

24 Грішин Михайло В’ячеславович Охоронник 
25 Грузан Юлія Валеріївна Продавець продовольчих товарів
26 Данильчук Ольга Валентинівна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
27 Деордиця Сергій Едуардович Охоронник 
28 Дробишева Катерина Сергіївна Продавець продовольчих  

товарів
29 Дятлова Вікторія Олександрівна Продавець продовольчих товарів
30 Зубенко Анастасія Віталіївна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
31 Іорін Деніс Васильович Вантажник 
32 Ісакова Аліна Володимирівна Продавець продовольчих  

товарів
33 Казаріна Катерина Сергіївна Касир торговельного залу 
34 Канцедал Іван Олегович Охоронник 
35 Карандукова Світлана  

Володимирівна 
Касир торговельного залу 

36 Карпа Надія Юріївна Продавець продовольчих 
 товарів делікатесного відділу

37 Качкіна Галина Сергіївна Охоронник 
38 Кириленко Ганна Анатоліївна Продавець продовольчих товарів
39 Клепанов Родіон Сергійович Охоронник 
40 Ковальов Євген Олександрович Охоронник 
41 Ковальова Ірина Вікторівна Касир торговельного залу 
42 Ковальчук Олена Миколаївна Кухар
43 Ковтун Ольга Володимирівна Касир торговельного залу 
44 Колесова Валерія Миколаївна Касир торговельного залу 
45 Комериста Наталія Іванівна Продавець продовольчих 

товарів делікатесного відділу
46 Кононенко Анжела Віталіївна Продавець продовольчих товарів
47 Кононенко Людмила Вікторівна Касир торговельного залу 
48 Корнієнко Галина Михайлівна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
49 Косарєнкова Ольга Сергіївна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
50 Косинова Анастасія Андріївна Касир торговельного залу 
51 Косинова Тетяна Борисівна Продавець продовольчих товарів
52 Косирева Тетяна Леонідівна Продавець продовольчих товарів
53 Котов Олександр Вадимович Комірник

54 Кравцов Артем Олексійович Охоронник 
55 Кузьмін Олег Леонідович Вантажник 
56 Кулагін Петро Олегович Охоронник 
57 Кулішова Наталя Сергіївна Касир торговельного залу 
58 Куртов Денис Вадимович Провідний фахівець з інвента-

ризації
59 Лагно Аліна Юріївна Заступник керуючого магазином
60 Літвинова Олена Олексіївна Продавець продовольчих  

товарів
61 Лобода Ірина Вікторівна Керуючий магазином
62 Лоскутов Андрій Валентинович Охоронник 
63 Лоянич Ірина Олегівна Касир торговельного залу 
64 Лукашова Валентина Вікторівна Продавець продовольчих  

товарів
65 Ляпонцева Юлія Сергіївна Касир торговельного залу 
66 Макаров Олексій Ігорович Заступник керуючого магазином
67 Мартинов Дмитро Олексійович Охоронник 
68 Маслов Роман Станіславович Охоронник 
69 Менгер В’ячеслав Едуардович Вантажник 
70 Мещерякова Наталія  

Миколаївна 
Касир торговельного залу 

71 Мокрушова Оксана Михайлівна Керуючий магазином
72 Морозова Оксана Сергіївна Продавець продовольчих  

товарів
73 Москаленко Олена Анатоліївна Касир торговельного залу 
74 Мостова Анжела Олександрівна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
75 Мукосій Анастасія Василівна Касир торговельного залу 
76 Неупокоєва Вікторія Геннадіївна Касир торговельного залу 
77 Нєстєров Руслан Олегович Вантажник 
78 Нікітенко Оксана Петрівна Продавець продовольчих  

товарів
79 Ніколаєв Артур Олексійович Охоронник 
80 Ніколаєва Ганна Олександрівна Касир торговельного залу 
81 Новікова Наталя Володимирівна Продавець продовольчих  

товарів
82 Новікова Ольга Євгенівна Продавець продовольчих товарів
83 Новікова Тетяна Вадимівна Касир торговельного залу 
84 Овчаров Роман Володимирович Охоронник 
85 Олейнік Кристина Василівна Продавець продовольчих товарів
86 Олійник Дмитро Євгенович Комірник
87 Осідак Сергій Олександрович Комірник
88 Осьмачко Владислав  

Валерійович 
Комірник

89 Павленко Христина Юріївна Продавець продовольчих  
товарів

90 Паніотова Катерина Едуардівна Продавець продовольчих  
товарів делікатесного відділу

91 Паученко Лідія Миколаївна Продавець продовольчих  
товарів делікатесного відділу

92 Пащенко Марія Миколаївна Продавець продовольчих  
товарів делікатесного відділу

93 Пелішко Ірина Олександрівна Охоронник 
94 Пелішко Юлія Олегівна Касир торговельного залу 
95 Петровська Євгенія  

Олександрівна 
Касир торговельного залу 

96 Пєрвова Юлія Олександрівна Продавець продовольчих  
товарів

97 Пилипко Ганна Михайлівна Продавець продовольчих  
товарів

98 Пікуза Артур Олегович Комірник
99 Плотникова Юлія Валеріївна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
100 Посєвкіна Людмила Михайлівна Касир торговельного залу 
101 Рагульська Віра Сергіївна Касир торговельного залу 
102 Раскопа Максим Вікторович Вантажник 
103 Реутова Олена Олександрівна Касир торговельного залу 
104 Рокотянська Олена Валеріївна Касир торговельного залу 
105 Руденко Олександр Вікторович Охоронник 
106 Седлицький Сергій Васильович Охоронник 
107 Семенова Ольга Василівна Продавець продовольчих  

товарів делікатесного відділу
108 Семикіна Катерина Григорівна Продавець продовольчих  

товарів

109 Сибірьова Галина Миколаївна Продавець продовольчих  
товарів

110 Сироватка Юлія Миколаївна Касир торговельного залу 
111 Сироватська Дар’я Юріївна Заступник керуючого магазином
112 Сівінських Інеса Володимирівна Касир торговельного залу 
113 Сімутін Єгор Олегович Комірник
114 Сініцин Олег Анатолійович Охоронник 
115 Скакун Інна Миколаївна Продавець продовольчих товарів
116 Скрипник Тетяна Олександрівна Касир торговельного залу 
117 Соловйова Ганна Юріївна Касир торговельного залу 
118 Стальненко Світлана  

Володимирівна 
Охоронник 

119 Степаненко Валентина  
Дмитрівна

Касир торговельного залу 

120 Сторожук Тетяна Володимирівна Продавець продовольчих товарів
121 Ступак Аліна Юріївна Касир торговельного залу 
122 Сурко Лілія Романівна Продавець продовольчих товарів
123 Сухинська Анна Євгеніївна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
124 Титаренко Наталія Миколаївна Касир торговельного залу 
125 Торопчин Артем Владиславович Охоронник 
126 Умеренков Роман Вікторович Охоронник 
127 Умрихіна Олена Володимирівна Касир торговельного залу 
128 Усаченко Павло Іванович Охоронник 
129 Федченко Дар’я Олександрівна Продавець продовольчих товарів
130 Філіппова Олена Олександрівна Пекар 
131 Фонотов Альберт Олегович Охоронник 
132 Хайруллін Артем Рамільйович Вантажник 
133 Хайрутдінова Ксенія Юріївна Продавець продовольчих товарів
134 Хмель Наталя Вікторівна Продавець продовольчих товарів
135 Хоміч Марія Валеріївна Касир торговельного залу 
136 Цвєтков Андрій Михайлович Продавець продовольчих товарів
137 Чайка Анастасія Віталіївна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
138 Чеботарьова Ауріка Тахірівна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
139 Честнейшина Наталія Олегівна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
140 Чибісова Карина Олександрівна Касир торговельного залу 
141 Чорний Андрій Олександрович Вантажник 
142 Чуєв Денис Сергійович Помічник керуючого магазином
143 Швечков Ігор Борисович Охоронник 
144 Шерепов Олександр  

Валерійович 
Комірник

145 Шолота Володимир Вікторович Вантажник 
146 Штепа Юлія Олександрівна Керуючий магазином
147 Щедріна Еліна Олегівна Мерчендайзер
148 Щемелєва Юлія Анатоліївна Касир торговельного залу 
149 Юр’єва Вікторія Едуардівна Кухар
150 Яковенко Катерина Сергіївна Заступник керуючого магазином
151 Яковлєва Дар’я Вадимівна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
152 Яремчук Марина Ігорівна Продавець продовольчих товарів 

делікатесного відділу
153 Яковчук Інна Миколаївна Менеджер з бюджетування 
154 Кондрачук Анастасія Вікторівна Фахівець із казначейських опе-

рацій
155 Бібік Наталія Олександрівна Старший бухгалтер
156 Ульянова Ганна Петрівна Фахівець
157 Цицик Інна Володимирівна Бухгалтер
158 Якименко Олена Петрівна Керівник проекту
159 Щелкова Юлія Едуардівна Заступник головного бухгалтера з 

обліку доходів і касових операцій
160 Шмакова Інна Михайлівна Касир торговельного залу
161 Мариновська Марина Петрівна Касир торговельного залу 
162 Демченко Олена Сергіївна Адміністратор

Ви маєте право розірвати трудовий договір і до закінчення двомісяч-
ного терміну з дня публікації повідомлення як на підставах, зазначе-
них у пункті 1 статті 40 КЗпП України, так і за власним бажанням (стат-
тя 38 КЗпП України) або за переведенням на інше підприємство (пункт 
5 статті 36 КЗпП).

Поштова адреса: 49126, м. Дніпро, бул. Слави, 45; телефон для до-
відок: 093-335-10-01.

Ліквідатор Д.М. Касаткін

У зв’язку з ліквідацією ТОВ «Український рітейл» мережа «БРУСНИЧКА» (наказ № 4 від 22.06.2020р.)  
попереджаю про звільнення працівників з займаних посад на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України з 10.09. 2020 року за списком:

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 01 липня 2020 
року о 16 годині 40 хвилин призначено судовий розгляд у кримінальному проваджен-
ні №12012250190000082 про обвинувачення Нікогосяна Вараздата Амбіковича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.122 КК 
України та п.2 ч.2 ст.115 КК України, яке розглядається в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Нікогосян Вараздат Амбікович, 20 травня 1970 року народження, уродженець 
с.Вардадзор Мартунинського району Гегаркуникської області, Вірменія, місце тимча-
сового проживання: с.Комарівка, вул.Щорса, №10 Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області, викликається у судове засідання як обвинувачений. 

Поважними причинами неприбуття обвинуваченого, які можуть бути враховані ко-
легією суддів, відповідно до ст.138 КПК України, 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 по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Обвинувачений має обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість неприбут-

тя до суду та роз’яснюємо про право брати участь в судових засіданнях у режимі ві-
деоконференції.

При наявності в обвинуваченого хвороби, яка позбавляє його можливості з’явитись 
за викликом суду, необхідно надати підтверджуючу довідку чи інший документ медич-
ної установи.

Явка до суду обвинуваченого є обов’язковою. Наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені ст.139 КПК України.

В разі неявки обвинуваченого Нікогосян В.А. до суду, призначені судові засідання 
будуть проводитися за наявними у кримінальному провадженні матеріалами.

Адреса суду для прибуття обвинуваченого: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкась-
ка область, індекс 19502, тел.(04734) 2-05-81.

Колегія суддів  Городищенського районного суду Черкаської області:
Головуючий суддя  О.М. Савенко

Судді Л.В. Подорога, В.О. Черненко  

Повідомлення СТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 03794911)  
про встановлення нової відсоткової ставки, відсоткового доходу на сьомий  

відсотковий період (29.07.2019р. — 28.07.2020р.)
Відповідно до Проспекту емісії облігацій СТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 

03794911) та  Протоколу Загальних Зборів Учасників СТОВ «УКРАЇНА» №66 від 
15 травня 2020 року СТОВ «УКРАЇНА» оголошує:

1. Про зміну розміру відсоткової ставки та встановлення нової відсоткової 
ставки на восьмий відсотковий період (29.07.2020р. — 28.07.2021р.), а саме в 
розмірі 9% річних.

2. Про відсотковий дохід на восьмий відсотковий період (29.07.2020р. — 
28.07.2021р.), а саме в розмірі 4 410 000,00 грн. (чотири мільйона чотириста де-
сять тисяч гривень 00 копійок) або 90,00 грн. (дев’яносто гривень 00 копійок) на 
одну облігацію.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у національній ва-
люті України  — гривні.

Загальні Збори Учасників СТОВ «УКРАЇНА»

В провадженні Дружківсько-
го міського суду Донецької об-
ласті, вул. Енгельса, №45, знахо-
диться кримінальне провадження  
№1-кп/229/108/2019 відносно обви-
нуваченого Проценка Юрія Олексан-
дровича, 08 вересня 1963 року наро-
дження, за ст. 258-3 ч. 1, 28 ч.2, 437 
ч.2, 27 ч. 3, 258 ч. 3, 27 ч. 3, 146 ч.2, 
28 ч. 2, 438 ч. 1 КК України, зареє-
строваного за адресою: м. Дружків-
ка Донецької області, вул. Постише-
ва, буд. 38, кв. 4.

Суд викликає обвинуваченого Про-
ценка Юрія Олександровича для роз-
гляду кримінального провадження на 
06.07.2020 року о 09:30, яке відбу-
деться в залі №4 на 1 поверсі за адре-
сою: м. Дружківка Донецької області, 
вул. Енгельса, 45.

П’ята Харківська міська держав-

на нотаріальна контора (відокрем-

лений підрозділ) у зв’язку з відкрит-

тям спадкової справи повідомляє про 

розшук можливих спадкоємців

БОБРО Ганни Герасимівни,

12 червня 1936 року народжен-

ня, яка померла 13 лютого 2020 ро-

ку. Просимо зацікавлених осіб у строк 

до 13 серпня 2020 року звернутися 

до нотаріальної контори за адресою:  

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

03 травня 2019 року помер 

РИЖЕНКО Михайло Максимович.

Після його смерті відкрилася спадщина в м. Зміїв 

Харківської області. До спадщини викликаються спад-

коємці — Риженко Максим Михайлович, Сіроштанова 

Інеса Михайлівна до приватного нотаріуса Гаврильєва 

Володимира Івановича за адресою: Харківська область,  

м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 15/2 (2 поверх).

15 квітня 2020 року помер ГУСАР Борис Іванович. 
Костюченко Ладі, 13.02.1965 р.н., необхідно зверну-
тись за оформленням спадщини до приватного нотаріу-
са Харківського міського нотаріального округу Новохат-
ської І.Ю., за адресою: місто Харків, вул. Дружби Наро-
дів, буд. 246, оф. 6А, тел. (095)856-66-98.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Янков Сергій Анатолійович, 
24.03.1985 року народження, уродженець смт Фрун-
зе Слов’яносербського району Луганської області, 
українець, громадянин України, зареєстрований та 
фактично мешкає за адресою: Луганська область,  
м. Голубівка (Кіровськ), вул. Погуляєва, 3б, кв. 50, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитися 30 червня 2020 року о 
10 год. 00 хв. в каб. № 224 до слідчого УСБУ в Чер-
каській області Берези Є.В., за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 240, р.т. 398-503, для участі у слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22018250000000013 від 28.03.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +25  +30 Черкаська +14  +19 +25  +30
Житомирська +13  +18 +24  +29 Кіровоградська +15  +20 +26  +31
Чернігівська +13  +18 +25  +30 Полтавська +14  +19 +25  +30
Сумська +14  +19 +26  +31 Дніпропетровська +15  +20 +26  +31
Закарпатська +13  +18 +25  +30 Одеська +18  +23 +29  +34
Рівненська +13  +18 +23  +28 Миколаївська +17  +22 +29  +34
Львівська +12  +17 +23  +28 Херсонська +16  +21 +28  +33
Івано-Франківська +12  +17 +22  +27 Запорізька +15  +20 +29  +34
Волинська +13  +18 +22  +27 Харківська +14  +19 +25  +30
Хмельницька +13  +18 +24  +29 Донецька +15  +20 +26  +31
Чернівецька +13  +18 +23 +28 Луганська +13  +18 +27  +32
Тернопільська +12  +17 +23  +28 Крим +15  +20 +28  +33
Вінницька +13  +18 +25  +30 Київ +17  +19 +28  +30
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», код ЄДРПОУ 38750239, повідомляє, що Загаль-

ними зборами учасників (протокол №599) прийнято рішення щодо при-

пинення надання фінансових послуг з відповідним анулюванням ліцен-

зій та виключенням Товариства з Державного реєстру фінансових уста-

нов з анулюванням свідоцтва.

НАСТУПНИЙ НОМЕР «УРЯДОВОГО КУР’ЄРА» ВИЙДЕ 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Липнева пора,  
як дівка чепурна
ОБРЯД. На Петра і Павла господині печуть обрядовий 
коровай із житнього борошна й освячують у церкві.  
Цей обряд знаменує початок жнив

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Липень — маківка літа. 
Природа демонструє 

свою щедрість розмаїттям 
дарів землі. Вибір садови-
ни та городини на ринко-
вих прилавках такий ве-
ликий, що очі розбігають-
ся. А які мальовничі о цій 
порі лани!  Золотавим ма-
ревом милують око посіви 
соняшнику і рапсу,  перво-
зданною білизною — греч-
ки, небесною блакиттю — 
льону.  «Липнева пора, як 
дівка чарівна», —  таким 
прислів’ям   охарактери-’ям   охарактери-ям   охарактери-
зувала народна мудрість   
другий місяць літа.

Погодні умови склали-
ся так, що у південних об-
ластях  незабаром  роз-
почнеться  збір урожаю 
ранніх зернових. Попере-
дні прогнози у хліборобів 
втішні,  аби тільки не спіт-
кали стихійні негаразди.  
Щоправда,  синоптики пе-
редбачають, що місяць бу-
де спекотним. У південних 
і західних областях стовп-
чик термометра піднімати-
меться до 34 градусів. До-
щі пройдуть лише в третій   
декаді. Народні синопти-
ки і старі люди свої перед-
бачення на погоду у лип-
ні, на  наступні осінь та зи-
му здавна пов’язують з її 
станом у такі дні: на Івана 
Купайла (7),  Петра і Пав-
ла (12), Прокопа-Жнива-
ря (21).

Івана Купайла   з дав-
ніх-давен вважаєть-
ся  найпоетичнішим літ-
нім молодіжним святом. 
На берегах озер, ставків 
і річок юнаки та дівчата 
вдень прикрашають  кві-
тами, кольоровими стріч-
ками, ягодами вишні і че-
решні ритуальне вербове 
деревце, а неподалік за-
кладають багаття. Свя-
то починається надвечір і 
триває до пізньої ночі. На-
вколо верби водять хоро-
води, співають обрядові 
пісні. Я запам’ятав з дале-’ятав з дале-ятав з дале-
кого дитинства мелодію і 
кілька рядків такої пісні:

Десь тут  була 
Подоляночка,

Десь тут була 
молодесенька,

Тут вона стала, 
до землі  припала (двічі).
Ой встань, ой встань,

  Подоляночко, 
В тебе личко, 

як в паняночки, 
Одягни віночок, 
ставай у таночок (двічі)…
Гадаю, що у селах на мо-

їй рідній Вінниччині  мож-
на почути цю купальську 
пісню  й нині. Після захо-
ду сонця запалюють вог-
нище. Тепер пісні й танці 

тривають довкола симво-
лу єднання людини з при-
родою. Хлопці та дівчата, 
узявшись за руки, пара-
ми стрибають через вогонь. 
Це своєрідний обряд очи-
щення тіла і душі від вад і 
недуг. Завершується свя-
то чарівним ритуалом — 
пусканням на воду віноч-
ків зі свічечками. Затаму-
вавши подих, дівчата спо-
стерігають кожна за своїм 

віночком.  Чим далі попли-
ве, тим щасливішою буде 
доля його власниці. Якщо 
швидко пристане до бере-
га, то невдовзі дівчині ста-
ти під шлюбний вінець.  Як-
що віночок затягне у вир 
або на ньому згасне свічеч-
ка — це погана прикмета. У 
майбутньому його власни-
ці слід бути розсудливою, 
остерігатися необдуманих 
вчинків. 

Щодо прогнозів на май-
бутні погодні умови, то 
слід звертати увагу на та-
кі народні прикмети: якщо 
вранці трава рясно вкрита 
росою — на врожай горо-
дини; якщо вдень злива — 
будуть мокрі жнива;  якщо 
ніч зоряна — влітку буде 
багато грибів. «Купайлів-
ська роса — на урожай ві-
вса», — стверджує  народ-
не прислів’я .

Свято Петра і Павла від-
значають першого дня піс-
ля Петрового посту. Госпо-
дині печуть обрядовий ко-
ровай із житнього борошна 
і освячують його у церкві. 
Цей ритуал знаменує по-
чаток жнив. На святково-
му обіді мають  переважа-
ти м’ясні страви. Попереду  
багато виснажливої роботи 
у полі і в городі, тож  слід  
після постування набрати-
ся сил і зміцнити здоров’я. 

28 липня відзначаємо 
знаменну історичну дату — 
День Хрещення Київської 
Руси-України. За свідчен-
ням літопису, масовий об-
ряд хрещення  киян у Дні-
прі перетворився на веле-
людне свято. Того дня у во-
дах давнього Борисфена 
було потоплено статуї  язи-
чеських ідолів. На місцях 
колишніх святилищ князь 
Володимир наказав збуду-
вати Божі  храми. Всього за 
час його правління  у Києві 
було зведено понад 400 цер-
ков і монастирів. Нащад-
кам князь Володимир за-
лишив одну з найдавніших 
пам’яток державного права 
— Статут  Святого Володи-
мира. Не  завадило б нашим 
президентам, приймаючи 
присягу на Євангелії, дру-
гу руку класти на цей істо-
ричний Звід давніх україн-
ських законів.  А потім не-
ухильно їх дотримуватися 
під час слугування своєму 
народові. 

П р о к і п - Ж н и в а р 
зобов’язує кланятися хліб-’язує кланятися хліб-язує кланятися хліб-
ному колосу, бо це полу-
день жнив. Хлібороби по-
стійно стежили за дозріван-
ням  зерна у колосках. Най-
надійнішим  способом було 
«спробувати на зуб»; якщо 
збіжжя туге, можна почи-
нати  жнива. У цей час уже 
дозрівають чорниці й суни-
ці. Якщо ягоди ще не дозрі-
ли, то й жито не виспіло, а 
якщо стиглі, солодкі, — не 
марнуй час, трудись у по-
ті чола. Погожий день буде 
запорукою гарної погоди до 
кінця місяця. Якщо пройде 
дощ — не баріться з приби-
ранням валків, бо зерно по-
чне проростати. 

Для хліборобів настає га-
ряча пора. Тож бажаємо їм 
погожої днини і врожайної 
ниви.           

НАШ КАЛЕНДАР

1 липня —  День архітектури України
1–11липня  —  Петрів піст. Петрівка
4 липня —   День Національної поліції; 
   День судового експерта; 
  Міжнародний  день кооперативів
5 липня —   День Військово-морських сил Збройних 

сил України; 
   День працівників  морського та річкового 

флоту
7 липня —   День працівників природно-заповідної справи; 
  Свято  Івана Купайла
11 липня —  Всесвітній день народонаселення
12 липня —   День рибалки; свято первоверховних  

апостолів Петра і Павла
15 липня —   День українського миротворця;  
  Всесвітній день навичок молоді; 
   1005 років від дня смерті Володимира  

Святославича, великого князя Київського,  
святителя України

16 липня —   День бухгалтера та аудитора; 
   30 років від дня прийняття Верховною Радою  

Української РСР Декларації про державний 
суверенітет України (1990)

18 липня —  Міжнародний день Нельсона Мандели
19 липня —   День працівників металургійної та гірничо-

добувної промисловості
20 липня —  День шахів в Україні
24 липня —   1130 років від народження рівноапостольної 

Ольги (бл. 890–969), великої княгині київської, 
державної діячки, української святої

26 липня —  День працівників торгівлі
28 липня —   День Хрещення Київської Руси-України; 

Всесвітній день боротьби із захворюванням 
на гепатит

29 липня —   День Сил спеціальних операцій Збройних 
сил України

30 липня —   Міжнародний день дружби; Всесвітній день 
боротьби з торгівлею людьми

ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 25 червня 2020 року № 109

«Про визнання обраним народним депутатом України Євтушка С.М.  
на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року 

в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі»
Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних 

депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному ви-
борчому окрузі:

Євтушок Сергій Миколайович, 1973 року народження, освіта вища, народний де-
путат України, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, член 
політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», включений до виборчого 
списку політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» під № 25.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження відносно Резуніка Степана Вікторовича, 29.03.1984 р.н., обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Резунік Степан Ві-
кторович,  29.03.1984 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України, яке відбудеться 09 липня 2020 року  
об 11-00 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження. 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шапортова Станіслава Володими-
ровича, 16.02.1967 року народження (який зареєстрований за адресою: м. Київ, 
вул. Харківське шосе, 49, кв. 202, на даний час проживає за адресою: АР Крим, 
м. Ялта, вул. Щорса, 20, кв. 2), обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
що призначене на 06.07.2020 року о 10 год. 00 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 

що посвідчує особу.
Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відбудеться в при-

міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севас-
топольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П.Л.
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