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

Головний санітарний лікар про виконання програми 
вакцинації за умови, якщо не буде збоїв із постачанням 
вакцин

У Міненерго 
призначено міністра 

КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ. 305 народних депутатів підтримали на 
черговому засіданні Верховної Ради кандидатуру віцепрезидента  
НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енер-
гетики. «Прошу підтримати таке подання», — звернувся до зали 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час представлення кандидата 
в парламенті.   

Представники партії «Слуга народу» ще 22 квітня обговорили 
кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. 
26 квітня фракція почала збирати підписи за його призначення. А 
28 квітня вдалося заручитися підтримкою Комітету Верховної Ради 
з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Новий міністр працював в Енергоатомі з торішнього травня. У  
2013—2014 роках він уже працював у цій компанії на посаді ви-
конавчого директора з правового забезпечення, повідомляє Укрін-
форм. Свого часу він працював і в органах прокуратури, і в Мініс-
терстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівни-
ка департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента Украї-
ни, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

13 000 
храмів працюватимуть на Великодні 

свята, а в релігійних заходах,  
як очікують, візьмуть участь близько 

мільйона осіб

«Дані понад 20 тис. осіб,  
що записалися в лист 

очікування додатка «Дія», 
передано до кабінетів 
щеплень. І я запрошую 
українців віком 18—59 

років записатися  
в цей лист.

Вітання Прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля  
зі святом Великодня
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АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

У ЄC готові до важкого 
періоду у відносинах  
з РФ і обіцяють діяти 
жорстко в разі її 
вторгнення в Україну

РЕЗОЛЮЦІЯ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ

Понад 200 кілометрів доріг державного 
значення планують  відремонтувати 
цього року тернопільські шляховики, 
розповів «УК» в.о. начальника Служби 
автодоріг в області Микола Довгошия 

ЦИТАТА ДНЯ

3

«Кіберзахисники»: з окопу реального до віртуального
РЕІНТЕГРАЦІЯ. Ветерани зможуть здобути професію, корисну не лише для заробітку,  
а й для захисту Батьківщини

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Війна не закінчується з остан-
нім пострілом. Ні для військо-

вих, ні для їхніх родин, меди-
ків чи психологів. А наша війна з 
агресором Росією триває. Та про-

ходять ротації, військові повер-
таються додому. За даними Між-
народної організації праці, понад 
60% з них не можуть або й не хо-
чуть працювати на попередньо-
му місці роботи. 

Про виклики професійної ре-
інтеграції ветеранів розповіла 

очільниця ГО «Жіночий вете-
ранський рух» Андріана Арехта. 
Вона наголосила, що, на жаль, ве-
терани й ветеранки повертаються 
з передової, нерідко маючи про-
блеми зі здоров’ям. Тож потребу-
ють часу на лікування та реабілі-
тацію, отже мають право на до-

даткові вихідні й відпустку. Але 
роботодавцям це, звісно, не дуже 
подобається і вони намагаються 
не відпускати або й просто не бе-
руть цих людей на роботу.  Жін-
кам-ветеранкам, на її переконан-
ня, ще важче. Адже, ніде правди 
діти, в Україні існує дискриміна-

ція під час прийому на роботу і за 
віком, і за статтю. «Не хочуть пра-
цевлаштовувати жінку з дітьми, 
які постійно хворіють. А якщо ти 
ще й ветеранка, тебе дискримі-
нують навіть за кількома 
ознаками одразу», — із су-
мом констатувала вона.

Щороку Свято Воскресін-
ня Господнього привносить 
у наші оселі та серця віру та 
надію.

Віру в невідворотну пере-
могу світла над темрявою. 
Надію у щасливе та радісне 
майбутнє. 

Ці відчуття особливо важ-
ливі зараз, коли вже другий 
рік поспіль пандемія вносить 
суттєві зміни в наше життя. 
Змушує відмовитися від ба-
гатьох звичних речей, скасу-
вати зустрічі, ховати усміш-
ки за масками. Заради чого? 
Заради безпеки наших рід-
них і близьких. 

Переконаний, що турбота, 
уважне ставлення до оточен-
ня та єдність довкола спіль-
ної мети здатні розвіяти на-
віть найчорнішу темряву. За-
раз ми маємо показати єд-
нання всеукраїнське — і ра-
зом подолати виклики, що 
постали перед нами.

У ці дні Великоднього Тор-
жества щиро бажаю всім міц-
ного здоров’я, домашнього 
затишку та душевної рівно-
ваги. 

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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ДОКУМЕНТИ

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

від 14 квітня 2021 р. № 324-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України 
та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про 

фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав  
і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739)»: 

продовження строку виконання та тривалості етапу реалізації
Схвалити проект Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від іме-

ні Європейського Союзу, до Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливос-
тей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739)»: продовження строку виконання та тривалості етапу реалізації.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіїв-
ну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Гриценка Юрія Федоровича як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 14 травня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Гриценка Юрія Федорови-
ча, 03.06.1960 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Черняка Олексія Юрійовича як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 13 травня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Черняка Олексія Юрійови-
ча, 27.08.1973 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Єлгазіну Ларису Павлівну як обвинувачену на 
09 год. 30 хв. 14 травня 2021 року у справі за обви-
нуваченням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Втрачений 

Судновий білет 

на судно моделі 

«BUSTER-XS FIBUS», 

реєстраційний номер: 

«КИВ-1201-К», влас-

ник судна Чумаков 

Олександр Юрійович, 

вважати недійсним..

Втрачений диплом 
спеціаліста 

КВ №21118379  
від 06.07.2002 року, 
виданий «Київським 

міжнародним  
університетом»  

на ім’я Моргайло 
Ростислава  

Володимировича, 
вважати недійсним.

Відкрилася спад-
щина після померло-
го 06 листопада 2020 
року 

ВІНИКА 
ВОЛОДИМИРА 

ОЛЕКСІЙОВИЧА, 
17 грудня 1933 

року народження. 
Спадкоємцям звер-

татись до приватно-
го нотаріуса І.О. Пол-
тєвої  за адресою:  
м. Харків, Салтівське 
шосе, №244.

В провадженні Солом’янського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження відносно Мухутдінова Дмитра Ми-
хайловича, 17.09.1988 р.н., по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК Укра-
їни.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засі-
дання викликається Мухутдінов Дмитро Ми-
хайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 11 травня 2021 року о 09.30 
год. в приміщені Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, під головуванням суд-
ді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня.

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/345/2019 за обвину-
ваченням Табали Юрія Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, 
ч.ч.1 ст.366 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва по-
відомляє, що спеціальне судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 14 травня 2021 року та 03 черв-
ня 2021 року в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Трубніков

Дарницький районний суд м. Киє-
ва викликає Георгіаді Ларису Федорівну, 
15.05.1960 р.н., (яка проживає за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 
48) обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, призначене 13.05.2021 року о 14
год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При со-
бі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу.

Судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя П.Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Погребняка Сер-
гія Миколайовича, 01.05.1968 року наро-
дження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Набережна, 1а, кв. 17, м. Саки, 
АРК) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, КК 
України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 05 травня 2021 року о 14 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, 
під головуванням судді Будзан Л.Д.

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

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження 
№ 242/3056/15-к за обвинуваченням Ду-
зенка Олександра Вікторовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачений Дузенко Олександр Ві-
кторович, 12 березня 1981 року наро-
дження, останнє відоме місце мешкан-
ня якого: вул. Генерала Антонова, 5/104,  
м. Донецьк Донецької області, виклика-
ється на 15:00 годину 17 травня 2021 року 
до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі у підготовчому 
судовому засіданні. 

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді: Левченко A. M., Здоровиця О. В.

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження, справа №761/41320/17 за обвинува-
ченням Блаженка Павла Євгеновича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст.111 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000291. Шевченківський район-
ний суд м. Києва повідомляє, що судове засі-
дання по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться 13 травня 2021 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Трубніков

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачену Гуріну Ольгу Вале-
ріївну, 30.03.1970 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42016000000002453 віднос-
но Гуріної О.В., обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, та повідомляє, що судовий розгляд відбу-
деться 12.05.2021 р. о 15:30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А. Суддя Святошинського районного 
суду м. Києва Ясельський А.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

NOTICE OF COMMENCED DISSOLUTION
Notice is hereby given to all interested parties that the company: 
Lantika Commerce Ltd.
(«the Company») incorporated under the IBC Act of Belize commenced 

dissolution on the 08th day of April 2021; and Miss Molly Rita Roselie of Anse 
Baleine, Mahe, Seychelles is the Liquidator of the Company, and any claims 
against the Company should be forwarded to the Liquidator by 30 days from 
commencement

Alpha Consulting (Belize) Ltd. 
Registered Agent

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЛІКВІДАЦІЇ
Цим ми повідомляємо всім зацікавленим сторонам, що компанія:
Lantika Commerce Ltd.
(«Компанія»), зареєстрована згідно із Законом про міжнародні ділові 

компанії Белізу, розпочала ліквідацію 8 квітня 2021 року; а міс Моллі Ріта 
Розелі з Анс Балейн, Мае; Сейшельські Острови є ліквідатором Компанії, і 
будь-які претензії до Компанії повинні бути передані Ліквідатору протягом 
ЗО днів з моменту початку.

Alpha Consulting (Belize) Ltd. 
Зареєстрований агент

ВТРАЧЕНІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
- На судно Портовий-25
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07307

від 08.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07307 від 
08.04.1999

- На судно  МЛ-12
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07320

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07320 від 
22.04.1999

- На судно МЛ-11
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07323

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07323 від 
22.04.1999

- На судно МЛ-04
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07325

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07325 від 
22.04.1999

- На судно Север-1
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07327

від 02.06.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07327 від 
02.06.1999

- На судно ПЛК-1
Свідоцтво про право власності  на судно СЕ

№07345 від 08.04.1999  (судновласник Державне під-
приємство «МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07344 від 
08.04.1999

Вважати недійсними зазначені Свідоцтва.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Кухарішена Андрія Івановича та Головещен-
ка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч.2 ст.408 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засі-
дання викликаються Кухарішен Андрій Івано-
вич, 08.06.1970 р.н. та Головещенко Ігор Васи-
льович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч.2 ст.408 КК України, яке відбудеть-
ся 13 травня 2021 року о 12-30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.4, під голову-
ванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинувачених в порядку спеціального 
судового провадження.

У провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/247/2021 за обвинува-
ченням Мінкіна В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12016100100014311 від 
10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва пові-
домляє, що судовий розгляд по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 
11.05.2021 року об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб.  №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя В.В. Бугіль

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості 
обвинуваченого Пефтєєва Василя Павловича (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 4-А, 
кв. 12 у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/116/21 
за обвинуваченням Пефтєєва Василя Павловича, у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.2 ст.110, ч.2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 
07.05.2021 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені 
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 

У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день 
та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про неможливість 
з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі 
на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на 
факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.М

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 330-р
РОЗПОДІЛ 

за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1006110 «Будівництво (придбання) житла 
для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» на 2021 рік

Напрями спрямування бюджетних коштів 
(найменування об’єкта, його місцезнаходження)

Обсяг коштів, тис.  
гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 20 852,4
у тому числі:
пускових об’єктів, усього 2 427,4
у тому числі:
будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим адміністративно-
торговельним комплексом, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 74

776,2

будівництво багатоквартирного житлового будинку, м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 17д 676,2
реконструкція казарм № 13/3 і 13/9 під житлові будинки, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, 72 975
перехідних об’єктів, усього 18 425
у тому числі:
будівництво багатоквартирного житлового будинку (завершення будівництва чотириповерхового житлово-
го будинку з мансардою), Сумська область, м. Ромни, вул. Коржівська, 82б

9 400

реконструкція казарми № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирний житловий будинок,
Чернігівська область, вул. Космонавтів, 90

7 578

реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Бахмутська, 151а 344,1
реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 63 724,1
реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 45
2. Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку, усього
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА
повідомляє про скликання чергових загальних зборів членів 

ПВКС, які відбудуться 31 травня 2021 року о 10:00 год.  
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,  

вул. Міцкевича, буд. 32, конференц зал готелю «Мир»
Реєстрація з 09:00 год. до 10:00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради 

ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

2. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету 
ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

3. Заслуховування та затвердження звіту правління ПЕРШОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 роки.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комі-
сії ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтвердже-
на річна звітність ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛ-
КИ за 2019 та 2020 роки та визначення аудиторської фірми для 
підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної 
спілки за 2021 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів ді-
яльності ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 
та 2020 роки.

7. Розгляд бюджету ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ на 2021 рік.

8. Про обрання членів ревізійної комісії ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇН-
СЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.

9. Про виключення членів ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТ-
НОЇ СПІЛКИ.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових за-
гальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у пись-
мовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календар-
них днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки пови-
нні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі — 
шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у ра-
зі представлення за довіреністю — шляхом надання паспорта чи 
документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

тел. для довідок: (044) 463-62-21
Спостережна рада ПВКС

Приватний  
вищий навчальний заклад 

«Київський медичний університет» 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Асистент кафедри внутрішніх та професійних  
хвороб 2 ст.

Асистент кафедри дитячої терапевтичної  
стоматології 2 ст.

Асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії 
та пульмонології 1 ст.

Асистент кафедри фармацевтичного  
менеджменту, клінічної фармації, технології ліків 3 ст.

Старший викладач кафедри фармацевтичної  
і біологічної хімії, фармакогнозії 1 ст.

Доцент кафедри акушерства і гінекології 0,5 ст.
Доцент кафедри дитячої терапевтичної  
стоматології 2,25 ст.

Доцент кафедри патологічної анатомії, гістології 
та судової медицини 0,25 ст.

Доцент кафедри соціально-гуманітарних  
дисциплін 1,25 ст.

Доцент кафедри фармакології, клінічної фарма-
кології, патологічної фізіології 1 ст.

Доцент кафедри фармацевтичного менеджменту, 
клінічної фармації, технології ліків 1 ст.

Професор кафедри патологічної анатомії,  
гістології та судової медицини 0,25 ст.

Професор кафедри хірургічних хвороб №1 0,25 ст.
Завідувач кафедри української та латинської мов 1 ст.
Доцент кафедри української та латинської мов 1 ст.
Старший викладач кафедри української  
та латинської мов 8 ст.

Професор кафедри української та латинської мов 1 ст.
Бажане знання англійської мови!
Увага! Термін подачі документів — до 31.05.2021 року 

(Оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від 30.04.2021 р.).
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 066-

450-36-65.
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 2  

(відділ кадрів), телефон 066-450-36-65, 
e-mail: hr@kmu.edu.ua.

Річний консолідований звіт про фінансовий стан  
Національного банку України  

на 31 грудня 2020 року, підтверджений зовнішнім аудитором  
та затверджений Радою Національного банку України

2020 2019
(у мільйонах гривень)

Активи
Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських 
металах

121 112 90 168

Цінні папери нерезидентів 671 778 504 979
Авуари в СПЗ 128 234
Монетарне золото 42 014 28 223
Цінні папери України 335 401 347 191
Кредити банкам та іншим позичальникам 66 930 13 843
Внутрішній державний борг 1 635 1 727
Внески в рахунок квоти МВФ 81 927 65 894
Основні засоби та нематеріальні активи 4 190 4 386
Інші активи 6 459 4 188
Усього активів 1 331 574 1 060 833
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 558 694 425 256
Кошти банків 50 017 78 444
Кошти державних та інших установ 70 664 38 982
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподі-
лу до Держаного бюджету України

24 434 42 722

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним 
банком

163 485 151 932

Кредити отримані 2 827 2 369
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати 
внеску за квотою

193 471 171 059

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати вне-
ску за квотою

81 917 65 886

Інші зобов’язання 1095 810
Усього зобов’язань 1 146 604 977 460
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні та інші резерви 67 734 51 439
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 117 092 31 790
Усього власного капіталу 184 926 83 329
Неконтрольована частка 44 44
Усього капіталу 184 970 83 373
Усього пасивів 1 331 574 1 060 833

Голова                   Кирило ШЕВЧЕНКО
Головний бухгалтер —  
директор Департаменту бухгалтерського обліку                Богдан ЛУКАСЕВИЧ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція зв’язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ і в зем-

лі та установкою станційного обладнання на ділянках ПС 330кВ Північна — ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська 
— ТЕЦ - 5 — ПС 330 кВ Новокиївська — АУ НЕК «Укренерго» (Симона Петлюри, 25). м. Київ та Київська об-
ласть. Інв. Новий. Коригування».

Місцерозташування об’єкта будівництва:
-  ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Північна — ТЕЦ-6 — Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці та м. Ки-

їв, вул. Пухівська, 1А; 
- ПЛ 330 кВ ТЕЦ-6 - ПС 330 кВ Броварська — м. Київ, вул. Пухівська, 1А та Київська обл.,  с. Красилівка; 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ-5 — Київська обл., с. Красилівка та м. Київ, вул. Промислова, 4;
-  ПЛ 330 кВ ТЕЦ-5 - ПС 330 кВ Новокиївська — м. Київ, вул. Промислова, 4 та Київська обл., с. Хотів, вул. 

Енергетиків, 1;
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбаче-

но реконструкцію зв’язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ і в землі та установкою станційного обладнан-
ня на ділянках ПС 330кВ Північна — ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ - 5 — ПС 330 кВ Новокиївська 
— АУ НЕК «Укренерго». 

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-
ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить 
до забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі 
експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та меха-
нізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природо-
охоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та залізобетонних виробів на склад 

Київських РЕЦ: 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Північна — ТЕЦ-6 — на відстань 70 км;
- ПЛ 330 кВ ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська  — на відстань 90 км; 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ-5  — на відстань 50 км. 
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких 

відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збираєть-
ся в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання буді-
вельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утиліза-
цію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Ахметдінову Сергію Бариєвичу, 

02.06.1982 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, Волноваський 
район, смт Донське, вул. Менделєєва, буд. 9, кв. 
38, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 05.05.2021 в період 
часу з 09:00 до 12:00 до каб. № 12 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській об-
ластях, до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юріїв-
ни, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, 20, для ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження, а та-
кож вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування по криміналь-
ному провадженню № 22021050000000078, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
12.03.2021, за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-
3 КК України, як підозрюваного.

ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» 
(і.к. 42534214 юридична адреса: 49000, м. Дніпро, 
вул. Набережна Заводська, буд. 7) повідомляє, що 
директором ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» видано наказ про 
скликання позачергових загальних зборів учасни-
ків товариства, які відбудуться 23 травня 2021 року 
об 11.00 годині за юридичною адресою товариства:  
м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7. 

Реєстрація учасників Загальних зборів з 10:00 год. 
до 10.45 год. в день та за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виноситься на голосування по-
зачергових загальних зборах учасників Товариства 
згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1) Розгляд заяви директора Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «СТАЛЛ ІНВЕСТ» Лук’яненка 
Сергія Володимировича  про звільнення його з за-
йманої посади на підставі статті 38 КЗпП за власним 
бажанням;

2) Обрання нового директора Товариства з обме-
женою відповідальністю «СТАЛЛ ІНВЕСТ»;

3) Уповноваження відповідальних осіб щодо про-
ведення державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу.

Приватний нотаріус Київського міського нотарі-

ального округу Антропов Олексій Юрійович (м. Ки-

їв, б-р Вацлава Гавела, буд.6 літ. «з») повідомляє 

- МАТІКО АЛЬОНУ ІВАНІВНУ, 09.10.1977 р.н., 

- ЯКОВЛЄВУ ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ, 31.12.1983 р.н., 

що на ваші ім’я складено заповіт, та в разі бажан-

ня оформити спадщину пропоную терміново звер-

нутися до нотаріуса Антропова О.Ю.

Царичанська державна нотаріальна контора Дні-
пропетровської області, сповіщає про відкриття 
спадкових справ після померлих:

- ДАВИДЕНКА ПЕТРА ІВАНОВИЧА,  
дата смерті  13.07.2020 рік; 

- ШИШКАНЬ ПОРФИРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА,  
дата смерті 14.06.2016 рік;
- ЛИСИЦІ ГАННИ ІВАНІВНИ,  

дата смерті 21.11.2020 року.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська об-
ласть, Царичанський район, смт Царичанка, вулиця 
14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

Після померлого 31.07.2019 року 
ТУРАБОВА ВІКТОРА ВЕНІАМІНОВИЧА,  

26.01.1958 року народження 
(місце народження м. Вельськ Архангельської облас-
ті), відкрито спадкову справу. Усі спадкоємці за зако-
ном та заповітом запрошуються до приватного но-
таріуса Куп’янського міського нотаріального округу 
Харківської області Литвинової І.В. за адресою: Хар-
ківська область, місто Куп’янськ, площа Центральна, 
будинок № 27-а, в строк до 20.05.2021 року.

Приватний нотаріус Чигиринського районного но-

таріального округу Костенко Ніна Володимирівна, 

повідомляє про відкриття спадщини після смерті

БОЙКО ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ, 

яка померла 15.02.2019 року.

Спадкоємцям протягом одного місяця з дня опу-

блікування оголошення, необхідно особисто зверну-

тися до нотаріуса за адресою: вул. Гетьманська, 28 Б, 

м. Чигирин, Черкаська область.

Розшукуються спадкоємці 
СПАСЬОНОВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ, 
17 липня 1929 року народження, 

померлої 26 жовтня 2020 року, проживала: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 136/5. Спад-
коємцям звертатись до приватного нотаріуса Мітякіної Світлани Зіновіївни за адресою: 
м. Харків, проспект Ювілейний, 56, кім. 312.

Тел. +380572623023, +380577516435

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за адресою Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 202, 12.05.2021 року о 09:30 год., відбудеться підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Козуба Кирил Вікторович (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна, буд. 28, кв. 4. В разі 
неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в 
судове засідання. Справу розглядає головуючий суддя Феняк Олександр Романович.

Нотаріус Перцова М.Г. (01601, Україна, 
м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, прим. 
1105; моб. тел. (095) 909 00 59) запро-
шує спадкоємців померлої 01.06.2020 

ДОБРОЛЕНСЬКОЇ ВІРИ ІЛЛІВНИ, 
30.08.1928р.н. 

для оформлення спадщини.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +15 +20 Черкаська +5 +10 +17 +22
Житомирська +4 +9 +14 +19 Кіровоградська +6 +11 +18 +23
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +6 +11 +17 +22
Сумська +6 +11 +15 +20 Дніпропетровська +6 +11 +18 +23
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +8 +13 +20 +25
Рівненська +4 +9 +14 +19 Миколаївська +7 +12 +19 +24
Львівська +4 +9 +14 +19 Херсонська +8 +13 +20 +25
Івано-Франківська +4 +9 +15 +20 Запорізька +7 +12 +19 +24
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +6 +11 +18 +23
Хмельницька +5 +10 +16 +21 Донецька +7 +12 +20 +25
Чернівецька +5 +10 +16 +21 Луганська +6 +11 +20 +25
Тернопільська +5 +10 +15 +20 Крим +7 +12 +18 +23
Вінницька +5 +10 +17 +22 Київ +8 +10 +16 +18

Укргiдрометцентр

1травня  —  День праці
2 травня  —  Світле Христове Воскресіння. Великдень
3 травня —  Всесвітній день свободи преси
6 травня  —  День піхоти; Юрія Весняного
8 травня  — День пам’яті та примирення
8—14 травня  —   Глобальний тиждень безпеки дорожнього 

руху ООН
9 травня  —   День перемоги над нацизмом у  

Другій світовій війні; День матері
15 травня  —  День науки;   

День Європи; Міжнародний день сім’ї
16 травня  —  День пам’яті жертв політичних репресій
17 травня  —   Всесвітній день електрозв’язку та інфор-

мації суспільства
18 травня  —   День резервіста України; День бороть-

би за права кримськотатарського народу; 
День пам’яті жертв геноциду (1944)  
кримськотатарського народу

20 травня  —   День вишиванки; День банківських  
працівників

21 травня  —   День Державної фіскальної служби;  
Всесвітній день культурного різноманіття 
задля діалогу та розвитку

22 травня  —   День перепоховання Т. Шевченка (1861) 
на Чернечій горі поблизу Канева;   
Міжнародний день біологічного  
різноманіття

24 травня  —  День слов’янської писемності і культури
25—31 травня  —   Тиждень солідарності з народами несамо-

врядних територій
29 травня  —   День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження;   
Міжнародний день миротворців ООН

30 травня  —   День хіміка; 145 років тому (1876)  
видано Емський указ російського  
імператора Олександра ІІ  про  заборону 
української мови в культурі та обмеження 
її  побутовим ужитком

31 травня  —   Всесвітній день боротьби  
з тютюнопалінням

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 13.05.2021р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько  
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи,  
які підтверджують особу та її по-
вноваження

Суддя:                                                                                                                                       Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

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 подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 13.05.2021р

у справі за обвинуваченням:  
Голобородько Ігор Валентинович за ч. 5  
ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор  
Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи, які під-
тверджують особу та її повнова-
ження

Суддя:                                                                                                                                     Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

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 подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпові-
дача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-

редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Налагодь струни золоті — 
бенкет весна справляє!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо травень квітучий, буде літо родюче

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Рядки з відомого роман-
су  Олександра Оле-

ся «Чари ночі» повною мі-
рою розкривають стан при-
роди найкращої пори року 
— весни. Апофеозом цьо-
го яскравого буйноцвіт-
тя природи у всі часи був 
і залишається травень.  У 
народному фольклорі йо-
му присвячено численні 
прислів’я, приказки та при-
кмети. Найбільш уживані у 
наш час: «Травнева роса — 
то дівоча краса», «Травневі 
роси — щедрі покоси», «Як-
що травень квітучий — на 
літо родюче», «Травневий 
дощ — жито, як хвощ» та ін. 

За погодними умовами 
останнього місяця весни хлібо-
роби прогнозують, якими бу-
дуть урожаї ланів і садів. На 
сьогодні ці прогнози вселяють 
надію. Зима була сніжною, а 
квітень з дощами. Отже, ярі 
культури засіяно у добре зво-
ложену землю. Синоптики-
професіонали прогнозують, що 
вологою  буде й перша полови-
на травня. Це забезпечить до-
брі сходи ярини. 

Оскільки травень — завер-
шальна пора весняно-польо-
вих робіт, то й великих релігій-
них свят припадає на цей час 
найменше.  Цього року їх ли-
ше два: Великдень і Юрія Вес-
няного. Донедавна в нашій дер-
жаві у травні святкували День  
міжнародної солідарності тру-
дящих і День перемоги. Сьо-
мий рік поспіль ці урочистості 
затьмарено російською агресі-
єю. Учасники та свідки Другої 
світової війни відзначають свя-
то зі сльозами на очах, проли-
ваючи їх за правнуками, ону-
ками і дітьми, які втратили 
життя, захищаючи рідну зем-
лю від російського агресора.

6 травня у гірських районах 
Буковини, Закарпаття, Львів-
щини та Івано-Франківщини 
відбуваються традиційні про-
води пастухів на літування. У 
святкових обрядових дійствах 
участь беруть сільські грома-
ди на чолі зі священнослужи-
телями. Цього дня далеко над 
полонинами лунають запаль-
ні мелодії троїстих музик, ве-
селих коломийок, різноголос-
ся трембіт. Не забудьте приві-
тати з днем ангела Юріїв і по-
бажати іменинникам усіляких 
гараздів. 

Великодні свята віряни від-
значають у колі сім’ї після уро-
чистого богослужіння. Після 
тривалого постування розгов-
ляються освяченими пасками, 
крашанками, різними скором-
ними наїдками. Другого свят-
кового дня можна прийма-
ти гостей. Діти з подарунками 
провідують хрещених батьків. 
Упродовж Світлого тижня від-
буваються молодіжні розваги. 
На майданах юнаки та дівчата 

водять танці, співають весня-
нок, гойдаються на гойдалках. 

У травневі дні 160 років то-
му в Києві відбулися прово-
ди  до місця вічного упокоєння 
труни з тілом Тараса Шевчен-

ка. У часописі «Русский инва-
лид» за 18 травня 1861 р. чи-
таємо: «6 травня пішов роз-
голос Києвом, що об 11 годині 
привезуть тіло великого мало-
російського  поета Т. Шевчен-

ка. Цю звістку, як електрич-
ну іскру, миттєво передавали 
всім прихильникам його пре-
красного таланту. Дехто з ки-
ян ішов пішки, інші в екіпа-
жах поспішили за Миколаїв-
ський ланцюговий міст. Пере-
вага над усіма, хто вийшов на-
зустріч тілу поета, належала 
студентам Університету Свя-
того Володимира. 

Із церкви Різдва, що стоїть 
на кінці Набережного шосе, ви-
йшли священнослужителі з 
корогвами. Пішов дощ, ніби  са-
ма природа оплакувала смерть 
великого поета. Досить просто-
ра церква виявилася затісною 
для охочих попрощатися з по-
етом. Увечері 7 травня тіло по-
ета було перенесене з церкви 
на пароплав. Приплив народу 
був ще велелюднішим,  ніж на-
передодні. 

З багатьох промов, сказаних 
у цей час, справила особливе 
враження промова директо-
ра 2-ї гімназії Чалого. Остан-
ню промову на пароплаві ви-
голосив студент Ф. Левицький. 
Він завершив її словами: «Дух 
свобідний — як вітер, що бу-
шує в степу над могилами на-
ших батьків;  як Дніпро, що то-
чить хвилі свої крізь гори в си-
нє море. Дух Тараса живе і ві-
чно жити буде».  

8 травня тіло поета пароплав 
повіз  до Канівського повіту, де 
стоїть сільце на високому бере-
зі Дніпра, яке поет дуже любив 
і навіть хотів купити тут місце, 
аби оселитися назавжди серед 
селян, з яких він вийшов і ви-
ховався їх народною піснею».  

Пророче прижиттєве ба-
жання  Тараса Григорови-
ча збулося на віки вічні. Прой-
шовши тернистий шлях до во-
лі в імперії зла «без права пи-
сати і малювати»,  нині з висо-
кої Чернечої гори він заповідає 
нам і нашим нащадкам: 

Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Як переконливо сказано! 
Минають століття, а ми все бо-
ремося і захищаємо  нашу мо-
ву, волю і незалежність від  то-
го самого ворога  — імперії зла. 
Здолали царизм, нацизм. І ось 
із російської скриньки Пан-
дори вилізла нова людиноне-
нависницька потвора — ра-
шизм. Це  державні переворо-
ти, вбивства, отруєння, дивер-
сії, шпигунство, цинічна брех-
ня  із грифом «іхтамнет», агре-
сія проти України. І на тлі цих 
злодіянь — будівництво путін-
ських палаців і зубожіння ро-
сіян.

Напередодні Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світо-
вій війні не зайве згадати, що 
здобуто її було завдяки коалі-
ції найвпливовіших у світі дер-
жав. Уроки історії забувати не 
слід. 

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 6 травня 2021 року

НАШ КАЛЕНДАР

В українській вишиванці душа народу
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