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Президент про докладання всіх зусиль  
для недопущення завершення цього проєкту

Після призову —  
на обсервацію  

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Учора розпочато весняний при-
зов на військову строкову службу, який триватиме до черв-
ня. За даними Генштабу ЗСУ, у цей період буде призвано 14 
246 осіб. З них до Збройних сил України — 6500, Державної 
спеціальної служби транспорту — 600, Національної гвардії 
— 4646, Державної прикордонної служби — 2500 осіб. В умо-
вах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриман-
ням вимог і обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів. Піс-
ля прибуття призовників у військову частину буде проведено 
двотижневі обсерваційні заходи, повідомляє Укрінформ.

Нині є понад 30 підстав, за якими можна надавати відстроч-
ку від призову. Зокрема за сімейними обставинами, станом 
здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної ді-
яльності тощо.

Кількість призовників цього року зменшено у зв’язку зі 
збільшенням чисельності військовослужбовців за контрак-
том і задля недопущення перевищення граничних показників 
чисельності ЗСУ. Торік на строкову військову службу до ЗСУ 
призвано у травні — липні 9 тисяч осіб та у жовтні — грудні 
7,5 тисячі.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

217,6 млрд грн,
або 5,2% ВВП становив торік дефіцит 

державного бюджету, за даними 
Мінфіну. Це на 81 млрд грн менше  

від запланованого

«Проєкт «Північний потік-2» 
— загроза й виклик, перевірка 

на здатність міжнародної 
спільноти консолідуватися 

для протидії намірам 
Росії монополізувати 
енергетичний ринок  

у Європі».

Вакцинація в умовах 
посиленого карантину

КОРОНАВІРУС СТОП! Чи впливає на процес імунізації 
перебування регіону в «червоній» зоні епідемічної небезпеки
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Аграрії Полтавщини 
впроваджують передові 
технології, щоб поліпшити стан 
нашого основного хліба –– 
озимої пшениці

РОСЛИННИЦТВО

Українські 
розумні окуляри 
здобули «золото» 
на престижному 
конкурсі в Женеві
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ЦИТАТА ДНЯ

Наукова співпраця з ЄС триватиме
НОВІ МОЖЛИВОСТІ. Україна го-

тується до переговорів з Єврокомі-
сією про участь у рамковій програмі 
ЄС із досліджень та інновацій «Гори-
зонт Європа». 

Уряд на черговому засіданні під-
тримав проєкт розпорядження Пре-
зидента про делегацію України в 
цьому процесі. У Міністерстві освіти 
і науки уточнюють, що проєкт упо-
вноважує міністра Сергія Шкарле-

та очолити делегацію України, ство-
рити її із представників зацікавле-
них центральних органів виконав-
чої влади й затвердити директиви 
для участі у переговорах. Документ 
спрямовано на виконання необхід-
них міжнародних процедур для під-
писання угоди про приєднання Укра-
їни до дев’ятої рамкової програми 
ЄС «Горизонт Європа» (2021—2027 
роки).

«Українські науковці засвідчили 
великий потенціал у програмі «Гори-
зонт 2020». А участь України у про-
грамі «Горизонт Європа» відкриє 
нові можливості для наукових дослі-
джень та інноваційних проєктів, що 
позитивно вплине на розбудову ін-
новаційної інфраструктури і розви-
ток вітчизняної медицини. А також 
на нові виклики, пов’язані із пробле-
мою зміни клімату та початком чет-

вертої промислової революції», — 
цитує пресслужба МОН слова Сер-
гія Шкарлета.

Пріоритетні цілі проєктів програ-
ми «Горизонт Європа»: подолання 
наслідків пандемії СOVID-19; розро-
блення інноваційних методологічних 
і технологічних рішень у галузі меди-
цини; розроблення підходів до циф-
рової трансформації та забезпечен-
ня інтегрованого, персоналізованого 

медобслуговування; підтримка інно-
ваційної інфраструктури і розвитку 
телемедицини; сприяння зростанню 
низьковуглецевого виробництва.

Завдяки участі України у програ-
мі «Горизонт 2020» українські проєк-
ти залучили 43,95 мільйона євро, що 
перевищує суму фінансового внеску 
України до загального бюджету про-
грами за 2014—2020 роки обсягом 
35 мільйонів євро.

За всіх «за» і «проти», окрім щеплення, цивілізованої альтернативи набуттю колективного імунітету не існує
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Фінансова установа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ», код ЄДРПОУ 
36284115 (надалі — ТОВ «КНД»), повідомляє, що Загальни-
ми зборами учасників ТОВ «КНД» (Протокол №29/03/21 від 
29.03.2021 року) прийнято рішення про подання ТОВ «КНД» 
до Національного банку України заяви про виключення ТОВ 
«КНД» (а також інформації про відокремлений підрозділ 
ТОВ «КНД») з Державного реєстру фінансових установ та 
анулювання Свідоцтва про реєстрацію фінансової устано-
ви від 05.03.2009 р. серія та номер ІК №54, яке було видане 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових по-
слуг України відповідно до Розпорядження Держфінпослуг 
від 05.03.2009 р.№160.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
Шевченківський районний суд м. Чернівці

Викликає Мащенка Олексія Володимировича, 18.02.1985 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Донецька обл.,  
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Дзержинського, 4, кв.20, обвину-
ваченого в кримінальному провадженні № 22017260000000014 
від 11.03.2017 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Судове засідання відбудеться 08 квітня 2021 року о 09:00 го-
дині за адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, 
кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваче-
ного Мащенка Олексія Володимировича у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження останній 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Танасійчук Н.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма 
«Дружба» повідомляє, що 22.04.2021 р. у приміщенні будинку куль-
тури, розташованого за адресою: вул.Козиря, б.4, с. Багате Новомос-
ковського району Дніпропетровської області о 09 год. 00 хв. призна-
чено проведення зборів громадян власників та спадкоємців помер-
лих власників земельних часток (паїв) колишнього КСП «Дружба» з 
питань, пов’язаних із паюванням земель колективної власності ко-
лишнього КСП «Дружба».

Порядок денний зборів:
1. Затвердження положення про комісію з питань, пов’язаних із 

паюванням земель колективної власності колишнього КСП «Друж-
ба».

2. Визначення та обрання складу комісії
3. Інші питання організаційного характеру
Зазначене оголошення опубліковане відповідно до Розпоря-

дження голови Перещепинської міської ради Новомосковського 
району Дніпропетровської області №80 від 17.03.2021р.

Бережанське колективне підприємство по веденню лі-
сового господарства (код ЄДРПОУ: 21142262) інформує всіх 
членів Підприємства (власників майнових паїв) про проведення 
Загальних Зборів членів Підприємства. Збори скликаються для 
приведення діяльності Підприємства у відповідність з вимогами 
актуального законодавства України та вирішення питання щодо 
включення/виключення осіб зі складу членів Бережанського ко-
лективного підприємства по веденню лісового господарства. 

Загальні збори відбудуться 15 квітня 2021 року о 10:00 год. за 
адресою: Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Мічуріна, буд. 1.

Для участі у Загальних Зборах членів членам необхідно 
пред’явити документи, що засвідчують особу (для представни-
ків членів — довіреність, засвідчену відповідно до вимог чинно-
го законодавства) та документи, які підтверджують право влас-
ності на майновий пай.

Телефон для довідок: +38 (067) 208-05-29.
Директор В.А. Назарчук

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матері-

алами судового провадження у кримінальному провадженні за  № 52018000000000810 
від 21 серпня 2018 року, за обвинуваченням Савича Анатолія Володимировича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07.10.2020 року постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням: 
Савича Анатолія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володимирович, 22 вересня 1976 ро-
ку народження, громадянин України, який народився в м. Рівне, що зареєстрований за 
адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 25, кв. 50, адреса останнього відомого місця 
проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв. 76, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, в судове засі-
дання, яке відбудеться 05.04.2021 о 08 год. 30 хв., 13.04.2021 о 09 год. 30 хв., 20.04.2021 
о 09 год. 30 хв., 17.05.2021 о 09 год. 30 хв., 21.05.2021 о 09 год. 30 хв., 25.05.2021 о 09 
год. 30 хв., 28.05.2021 о 09 год. 30 хв., 01.06.2021 о 09 год. 30 хв., 08.06.2021 о 14 год. 
00 хв., 15.06.2021 о 09 год. 30 хв.,16.06.2021 о 09 год. 30 хв., 13.07.2021 о 09 год. 30 хв.,у 
приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голову-
ючий суддя: Крикливий В.В., судді: Галабала М.В., Широка К.Ю.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості  
у проекті містобудівної документації «Детальний план на земельну ділянку площею 4,0000 га, 

кадастровий номер 3221281200:06:001:0032, для будівництва та обслуговування бази  
технічного обслуговування»

1. Основною метою розробки даного детального плану є визначення містобудівних умов та 
обмежень у разі відсутності плану зонування, визначення всіх планувальних обмежень викорис-
тання території. Склад та зміст детального плану відповідає вимогам визначених у ДБН Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

2. Територія детального проектування включає в себе 1 земельну ділянку для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості землі промисловості (під виробництво блоків з пінополіс-
тиролу, офісні та складські приміщення). Кадастровий номер земельної ділянки площею 4,0000 
га — 3221281200:06:001:0032.

3. Замовник розроблення детального плану — Великодимерська селищна рада Броварського 
району Київської області, розробник — ПП «ЮК «Фелікс Арт-А», ЄДРПОУ 38412470, Полтавська 
обл., Глобинський район, місто Глобине, вулиця Карла Маркса, будинок 182А. Підстава для роз-
роблення — Рішення голови Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 
області «Про надання дозволу на розробку детального плану території ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕР-
ВІС» в смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164» № 552 XXVI-VII від 01.08.2019 року.

4. З проектом детального плану території можна ознайомитися на офіційному інформацій-
ному сайті Великодимерської селищної ради https://vdsr.gov.ua/ та у приміщенні Великодимер-
ської селищної ради.

5. Адреса для пропозицій та зауважень: 07442, Київська область, Броварський район, смт. Ве-
лика Димерка, вул. Бобрицька, б.1, Великодимерська селищна рада Броварського району Київ-
ської області, селищний голова — Бочкарьов Анатолій Борисович.

6. Строк подання пропозицій — 30 днів з дати оприлюднення даного повідомлення. Строк за-
вершення розгляду пропозицій — місячний термін з дня завершення терміну подання пропози-
цій. Пропозиції, подані після   встановленого   строку,   не розглядаються.

7. Для недопущення поширення коронавірусу СОVID-19 на території Великодимерської се-
лищної ради громадське обговорення проводиться у формі письмових зауважень, комента-
рів та пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). Електронна адреса для звернень —  
otg@vdsr.gov.ua. 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинуваченого Рябкова Олександра Павловича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000284 відносно Рябкова Олександра Павло-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 08.04.2021 р. о 09.30 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Якуба Коласа, 27А.

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.

Суддя Оздоба М.О.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області по-
відомляє, що в провадженні суду перебуває обвинуваль-
ний акт у кримінальному провадженні, внесеного до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним 
№42016000000000932 від 05.04.2016 стосовно Андрухов-
ця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1  
ст. 263, частиною 3 ст. 365 КК України.

Судове засідання відкладено на 14.00 год. 09.04.2021 (в 
приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської об-
ласті за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валова, 
12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андру-
ховцю Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця 
проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Суддя Сас С.С.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 
викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Лактіонова Ми-
хайла Марковича, 03 лютого 1963 року народження, уродженця 
та проживаючого за адресою: місто Алчевськ Луганської області, 
вулиця Станіславського, буд. № 1, кв. № 84, у судове засідання, 
яке відбудеться 12 квітня 2021 року о 09 год. 30 хв. в залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: 
м. Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очікувати на 2-му поверсі). 

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

У разі неявки обвинуваченого Лактіонова М.М. у судове засі-
дання оголошення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, Покров-
ський (Красноармійський) район, с. Воздвиженка, вул. Мо-
лодіжна,  б. 25, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається у судове засідан-
ня в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться о 10-00 год. 13.04.2021 року, об 11-00 год. 28.04.2021 
року та о 14-00 год. 12.05.2021 року до Якимівського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131) 6-13-20), 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

В зв’язку із судовим рішенням: Поста-
новою Північного апеляційного господар-
ського суду від 10.03.2021 року у справі  
№ 910/5898/20 Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Трейд Петрол Інвест» в осо-
бі керівника Кеби Віталія Павловича повідо-
мляє, що усі документи, підписані в період з 
08.11.2019 року Омельченком Віталієм Пав-
ловичем від імені ТОВ «Трейд Петрол Інвест» 
(код ЄДРПОУ 42091493), є такими, що підпи-
сані неповноважною особою, та не породжу-
ють юридичних наслідків.

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного су-

ду перебувають матеріали кримінального провадження 
№ 52015000000000016 стосовно обвинувачення Корітка 
В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та 
Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 
191, ч. 1 ст. 366 КК України (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильови-
ча здійснюється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного Вищий антикорупційний 
суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 верес-
ня 1968 року народження, уродженця м. Торез Донецької 
області, який зареєстрований та проживає за адресою: м. 
Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого для 
участі у судових засіданнях в кримінальному провадженні  
№ 52015000000000016, що відбудуться 14 квітня 2021 ро-
ку о 13 годині 00 хвилин, 20 травня 2021 року о 13 годині 00 
хвилин та 10 червня 2021 року о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є об-
ставини, зазначені в статті 138 КПК України.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя В.В. Маслов

У провадженні Вищого антикорупційного суду пере-
бувають матеріали кримінального провадження, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 
42015051110000062 від 05 листопада 2015 року, за обвину-
ваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених частиною третьою 
статті 368, частиною третьою статті 358, частиною першою 
статті 263 Кримінального кодексу України,

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопа-
да 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судове 
провадження у кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, 
частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 
Кримінального кодексу України,

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який наро-
дився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолів-
ського району Дніпропетровської області, зареєстрований 
за адресою: Луганська область, Кремінський район, міс-
то Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який об-
винувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною третьою 
статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України, викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 12 квітня 2021 року об 11 годині 30 хвилин у примі-
щенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41), головуючий суддя: Сікора К.О., судді: Гаври-
ленко Т.Г., Танасевич О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Четверта Харківська міська державна 
нотаріальна контора повідомляє, що піс-
ля смерті 
КУЛАГІНА ОЛЕКСАНДРА ГЕОРГІЙОВИЧА, 

25.03.1955 року народження, 
який помер 20 січня 2020 року, відкрила-
ся спадщина.

Спадкоємці, які бажають оформи-
ти спадщину, прохання з’явитися до відо-
кремленого підрозділу 4-ї ХДМНК за адре-
сою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2 
у термін до 11.04.2021 року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Степанча Михайло Михай-

лович, 27.10.1964 р.н., який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Героїв Сталінграду 32, кв. 28, на 
підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися  «07» квітня 2021 
року, «08» квітня 2021 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до слід-
чого відділу 2 Управління (з дислокацією у  
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях, до слід-
чого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта, реєстру 
матеріалів кримінального провадження та 
проведення інших слідчих, процесуальних 
дій при здійсненні спеціального досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні №22016160000000153 за ч. 1 ст.258-3 КК 
України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, 
передбачені ст.139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 

19.09.1976 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 15 год. 00 хв. 14 квітня 2021 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203), голову-
ючий — суддя Піндрак О.О., судді Антонюк О.В., 
Трембач O.Л, конт. тел. (0382) 76-28-40) для прове-
дення судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000042 про обвинувачення Нікітіна Олек-
сія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні 
причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимиро-

вич, 23.02.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 
134,135, 323 КПК України викликається на 14 год. 00 хв. 
15.04.2021 року до Хмельницького міськрайонного су-
ду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411. 
Суддя Антонюк О.В., тел. (0382) 67-15-64 для прове-
дення підготовчого судового засідання у кримінальному 
провадженні № 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Савічев Дмитро Ігорович, 

30.10.1990 року народження, відповідно до  
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 
14 год. 30 хв. 15 квітня 2021 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 204, суддя Антонюк О.В., тел. 
(0382) 67-15-64 для проведення підготовчого су-
дового засідання у кримінальному провадженні  
№ 220182400000000003 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.  

Розшукуються спадкоємці 
ПОКУСА ВОЛОДИМИРА 

ГРИГОРОВИЧА,  
02 січня 1944 р.н., 

померлого 28.08.2019 року. 
Можливим спадкоємцям 

звертатися до відокремле-
ного підрозділу П’ятої Хар-
ківської міської держав-
ної нотаріальної контори 
за адресою: 61024, м. Хар-
ків, вул. Ярослава Мудрого, 
буд. 26.

Втрачене свідоцтво 

№ 473 від 10.10.2007р., 

про виключення  

судна  

КИВ 1177-К  

з Суднової книги  

України, 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 +4 +5 +10 Черкаська -1 +4 +5 +10
Житомирська -1 +4 +5 +10 Кіровоградська 0 +5 +6 +11
Чернігівська -1 +4 +5 +10 Полтавська 0 +5 +5 +10
Сумська -1 +4 +5 +10 Дніпропетровська +3 +8 +8 +13
Закарпатська -1 +4 +5 +10 Одеська +3 +8 +8 +13
Рівненська -1 +4 +4 +9 Миколаївська +3 +8 +8 +13
Львівська -1 +4 +4 +9 Херсонська +3 +8 +8 +13
Івано-Франківська -1 +4 +4 +9 Запорізька +3 +8 +6 +11
Волинська -1 +4 +4 +9 Харківська +3 +8 +8 +13
Хмельницька -1 +4 +4 +9 Донецька +3 +8 +6 +11
Чернівецька -1 +4 +4 +9 Луганська +3 +8 +6 +11
Тернопільська -1 +4 +4 +9 Крим +3 +8 +6 +11
Вінницька -1 +4 +6 +11 Київ +1 +3 +7 +9

Укргiдрометцентр

Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України (код ЄДРПОУ 08571802) 
повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 
№ 1059/5 «Про реорганізацію Дніпровського центру підвищення 
кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служ-
би України» прийнято рішення про припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації шляхом приєднання до Академії Держав-
ної пенітенціарної служби як закладу вищої освіти із специфічними 
умовами навчання.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом 
двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення 
юридичної особи в результаті її реорганізації. Письмові вимоги при-
ймаються до 25.05.2021 року за адресою: 51901, Дніпропетровська 
обл, м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39, тел.: +38(097)751-46-76, 
+38(099)151-30-82, електронна адреса duppp@ukr.net.

Голова комісії з реорганізації (комісії з припинення) Дніпровсько-
го центру підвищення кваліфікації персоналу Державної криміналь-
но-виконавчої служби України С.М. Тюфтій.

Відкрилась спадщина після померлого 07.12.2019 року 

НАГОРНОГО ІГОРЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА,  
який народився 08 листопада 1968 року. 

Прошу Нагорну Анастасію Ігорівну з’явитися для прийняття спад-
щини до приватного нотаріуса ЗМНО Вартанової О.С. за адресою:  
м. Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд.59 «в», тел. 050-289-15-69, 
протягом 30 календарних днів з дня публікації цього оголошення. 
Після спливу 30 календарних днів свідоцтво про право на спадщину 
буде видано спадкоємцям, які приймуть спадщину.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ

23 березня 2021 року прийнято рішення про реорганізацію 

Хмельницького центру ПКП ДКВС України (код ЄДРПОУ 26215809) 

шляхом приєднання до Академії Державної пенітенціарної служби. 

Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовій формі до 

26.05.2021 року за адресою: 31341, Хмельницький район, с. Давид-

ківці, вул. Лісова, 1. Тел.: (0382) 77-70-63.
Судова повістка — повідомлення

Київський апеляційний суд повідомляє, розгляд апеляційної скар-
ги адвоката Балухатого О.П. в інтересах Іщенка В.І. на вирок Свято-
шинського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 111 КК України, від-
будеться у відкритому судовому засіданні о 14 год. 00 хв. 15 квітня 
2021 року в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а під головуванням судді Ігнатова P.M. 
та викликає Вас до суду на зазначену дату.

Як самотужки розрахувати, 
коли святкувати Великдень
ТРАДИЦІЇ. Чому католики з протестантами і православні  
із греко-католиками часто відзначають  
Воскресіння Христове в різні дні

Настав Страсний тиждень у католи-
ків, а 4 квітня вони святкуватимуть 

Великдень. У православних християн 
Страсний тиждень розпочнеться в остан-
ню неділю квітня, і святкуватимуть Во-
скресіння Христове вони 2 травня. Укрін-
форм вирішив розказати, чому такий ве-
ликий розрив — майже місяць — між 
святкуваннями і як розраховують дату 
Великодня.

Трохи історії
Історично християнський Великдень 

відзначали у неділю після єврейського 
Песаху — свята на честь виходу євреїв 
з єгипетського полону. У перші століття 
християнства не було загальновизначе-
ної дати святкування Великодня. 196 ро-
ку на Соборі в Римі було ухвалено свят-
кувати Великдень у неділю, а на сході, в 
Ефесі, святкували Великдень у перший 
день Песаху. Через відмову християн 
на сході уніфікувати церковну практи-
ку папа Римський Віктор І відлучив ефе-
сян від церкви, проте пізніше скасував це 
рішення через велику опозицію у захід-
ній церкві.

На І Вселенському Соборі 325 року офі-
ційно затвердили святкування Велико-
дня у першу неділю після 14 нісана (єв-
рейський весняний місяць), оскільки 14 
нісана починався Песах. Так і було вста-
новлено правило святкування Воскресін-
ня Христового у першу неділю після ньо-
го.

У так званих Правилах святих Апос-
толів (орієнтовна дата формування тек-
сту — кінець IV століття) встановлено, що 
Великдень треба святкувати після весня-
ного рівнодення і не в один день з євреями, 
тобто християнська Пасха не може збіга-
тися з Песахом.

Як обчислюють дату 
Великодня

Для обчислення  використовують Ме-
тонів цикл. Слід зазначити, що євреї жи-
ли за місячним календарем, тож аби ви-
рахувати християнський Великдень, 
треба було вирахувати Песах. Для узго-
дження місячного та сонячного календа-
рів і було розроблено так званий Мето-
нів цикл.

Суть циклу зводиться до того, аби зна-
йти точки перетину між сонячним та мі-
сячним календарями, бо місячний рік до-
рівнює 355 добам, а сонячний — 365,25. 
Метон вирахував, що 19 сонячних років 
дорівнюють 235 синодичним місяцям (си-
нодичний місяць — повний цикл обертан-
ня Місяця навколо Землі, він становить 
29,5 доби). Тому Метонів цикл і застосову-
ють до обчислення Великодня, а його да-
ти повторюються за 19-річним циклом, а 
Песах завжди припадає на повний місяць.

Як зробити розрахунок 
дати самостійно

День Великодня можна обчислити і са-
мостійно за формулою, але це потребує 
великої уваги і терпіння. Позначимо да-
ту Пасхи символом «x». Обчислити цю да-
ту можна так: якщо d+e<9, то Пасха при-
падає на квітень, а її дату визначаємо за 
формулою: x=22+d+e; якщо d+e>9, то 
Пасха припадає на травень, а для ви-
значення дати застосовується формула: 
x=d+e-9.

✓ Визначаємо «а»:
• спочатку потрібно рік (2021) по-

ділити на 19 (результат 106, зали-
шок 7);

• отже, а дорівнює залишку 7.
✓ Визначаємо «b»:
• b — це залишок від ділення року 

на 4 (у нашому прикладі 2021:4=505, 
залишок 1);

• отже, b дорівнює залишку 1.
✓ Визначаємо «с»:
• с — залишок від ділення року на 

7 (у нас 2021:7=288, залишок 5);
• отже, с дорівнює залишку 5.
✓ Визначаємо «d»:
• d — це остача від арифметично-

го виразу (19a+15):30 (у нашому ви-
падку (19+7+15):30=1, залишок 11);

• отже, d дорівнює залишку 11.
✓ Визначаємо «е»:
• e — остача від арифметично-

го виразу (2b+4c+6d+6):7 (у нас 
(2+1+4+5+6+11+6):7=5 залишок 0);

• отже, е дорівнює залишку 0.
Дата Великодня 2021 року: 

x=11+0-9, тобто 2 травня.

Чому різниця в датах Пасхи
У християн Великдень настає у першу 

неділю після повного місяця, першого піс-
ля весняного рівнодення. Різниця поля-
гає лише в тому, що одні вираховують да-
ту повного місяця та рівнодення за григо-
ріанським календарем, а інші — за юліан-
ським, а юліанський календар має більшу 
похибку, ніж григоріанський.

Весняне рівнодення та повний місяць в 
обчисленні юліанського календаря — це 
не астрономічні явища, а дати, які можна 
вирахувати. Через недосконалість кален-
даря (він має похибку, у зв’язку з якою з 
роками набігає різниця в кілька днів з 
астрономічним календарем), весняне рів-
нодення за юліанським календарем від-
стає на 13 днів, а повний місяць настає на 4 
дні пізніше, ніж у реальності. Католицька 
церква, перейшовши на григоріанський 
календар, усунула ці вади.

Наприклад, цього року астрономіч-
но і за григоріанським календарем пер-
ший повний місяць після весняного рів-
нодення припадає на 28 березня, а Велик-
день святкують наступної неділі — 4 квіт-
ня. Відповідно до юліанського календаря, 
який дає похибку по місяцю на чотири дні, 
перший повний місяць після рівнодення 
настає 28 квітня, а Великдень треба свят-
кувати наступної неділі — 2 травня.

Проте така різниця буває не завжди 
і залежить від повного місяця, який має 
бути не раніше за весняне рівнодення. За 
григоріанським календарем, рівнодення 
збігається з астрономічним — 21 берез-
ня, а за юліанським — через похибку бу-
де 3 квітня. Якщо ж повний місяць наста-
не до 3 квітня, то користувачі юліанського 
календаря чекатимуть на нову фазу міся-
ця. Саме це іноді призводить до того, що за 
юліанським календарем буває «пізній Ве-
ликдень» — наприкінці квітня чи навіть 
на початку травня.

Яким календарем 
послуговуються християни

За григоріанським календарем жи-
вуть не всі католики. Ним, окрім римо-

католиків, послуговуються ще у про-
тестантизмі. А ось українські греко-ка-
толики, хоч і належать до Католицької 
церкви, живуть за юліанським календа-
рем.

Не варто ототожнювати православ-
них з юліанським календарем. 9 із 15 по-
місних православних церков використо-
вують новоюліанський календар (це ко-
ли Різдво збігається із григоріанським, 
а Великдень  — з юліанським літочис-
ленням), а решта користуються просто 
юліанським. А ось Православна церк-
ва Фінляндії, що входить до складу Все-
ленського патріархату, святкує Велик-
день за григоріанським календарем.

Що кажуть священники
Священник ПЦУ викладач Київ-

ської православної богословської акаде-
мії Андрій Дудченко вважає, що право-
славні та католики повинні святкувати 
Великдень одного і того самого дня.

«Ось чого я не розумію. Перший Все-
ленський собор, крім іншого, вирішив, що 
всі християни святкуватимуть Велик-
день в один день. Ми вирішили стежити 
за Олександрійською Пасхою. Алгоритм: 
1) спочатку має настати весняне рівно-
дення; 2) має настати повний місяць, тре-
тя неділя після цього — Великдень. 

А що цього року? Рівнодення настає 
21 березня за новим стилем. Рівноден-
ня астрономічно легко розрахувати — 
це коли день дорівнює ночі. Тут, здава-
лося б, питань немає. Повний місяць, за 
астрономічним календарем, настане 28 
березня. Оскільки буде пізній вечір, то 
це вже літургійно неділя. Виявляється, 
що Пасха Христова має бути наступної 
неділі, тобто 4 квітня. Але чомусь Пасха 
буде аж 2 травня», — пише священник.

Він зазначає: оскільки основа розра-
хунку — не рівнодення, а умовне рівно-
дення, тобто 21 березня, за старим сти-
лем, день, який насправді не є рівноден-
ням, а в нинішньому столітті ця дата за-
пізнюється на 13 днів. Тож чекатимемо 
наступного повного місяця, а потім не-
ділі.

Ієрарх Православної церкви Украї-
ни Євстратій Зоря, відповідаючи на за-
питання, чому з єдиною формулою роз-
рахунку дати Великодня (а саме перша 
неділя після весняного повного місяця, 
а весняний повний місяць — це перший 
повний місяць після рівнодення) вини-
кає така велика різниця у святкуванні 
дат, сказав:  «Різниця у даті святкуван-
ня Великодня католиків та православ-
них пояснюється тим, від якої дати від-
раховувати перший повний місяць».

За словами владики, православні, не-
залежно від того, дотримуються вони 
старого чи нового календаря, дотриму-
ються єдиної пасхалії й відраховують 
дату Великодня від дати рівнодення за 
юліанським календарем.

«Зміни в пасхалії не відбулося. А ка-
толики і протестанти вираховують дату 
від астрономічного рівнодення, і різни-
ця між двома календарями — 13 днів — 
впливає і на дату підрахунку рівнодення. 
І тому приблизно раз на п’ять років дати 
святкування збігаються, інколи різниця 
у святкуванні становить тиждень, а час 
від часу буває фактично місяць». 

Мар’яна РАБЧЕНЮК, 
Укрінформ

Змінні визначати так:
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