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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 травня 2021 року
USD 27.7339 EUR 33.2751 RUB 3.7056 / AU 49235.16 AG 727.41 PT 33948.51 PD 83147.34

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

Держсекретар США про консолідовану позицію 
цивілізованого світу щодо агресивної політики Кремля

Нафтогаз виходить 
на прибуток 

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ. Чистий прибуток від своєї діяль-
ності за три місяці 2021 року показує група «Нафтогаз Украї-
ни». «Раніше ми повідомляли, що очікували, що Нафтогаз буде 
прибутковим у першому кварталі, — написав на своїй сторінці 
у Facebook фінансовий директор групи Петер ван Дрил. — Ра-
дий повідомити, що чистий дохід у першому кварталі 2021 ро-
ку становить 12,6 мільярда гривень. А чистий дохід за анало-
гічний період 2020 року становив 3,2 мільярда гривень. Діло-
ве середовище демонструє ознаки відновлення з вищими ціна-
ми й більшим попитом, ніж торік. Очікуваний результат засвід-
чує нашу стійкість із трьома четвертинками поспіль підвище-
ної прибутковості».

За підсумками 2020 року, повідомляє УНІАН, група «Нафто-
газ України» замість очікуваних 11,5 мільярда гривень прибут-
ку отримала 19 мільярдів гривень збитку. Зусилля керівництва 
компанії з перетворення набувають реальних обрисів. Колек-
тив Нафтогазу активізувався й забезпечив видатний результат 
у цьому кварталі! Що й відзначив фінансовий директор компанії.

ЕНТОНІ БЛІНКЕН:

ЦИФРА ДНЯ

2226 
дозволів на ввезення видавничої 

продукції, що виготовляють або ввозять 
з території РФ і тимчасово окупованої 

нею території України, анулював 
Держкомтелерадіо

«Нам потрібно працювати 
разом, щоб критикувати 

поведінку РФ, вимагати від 
Росії відповідальності за її 

дії й домагатися від Москви 
дотримання своїх 

міжнародних зобов’язань».

Держава  
не залишається осторонь  

ВАРТО ЗНАТИ. «УК» продовжує знайомити читачів  
із відповідями фахівців Мінсоцполітики на запитання  
щодо прав українців, які потребують соціальної підтримки
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У Харкові збереглися 
традиції виробництва 
екологічно чистих 
продуктів для прикорму 
дітей раннього віку

 СУСПІЛЬСТВО

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології 
Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника, професор 
Володимир ЛУЩАК увійшов до  рейтингу  
25 найбільш цитованих науковців світу

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 р

ед
ак

ці
ї

ЦИТАТА ДНЯ
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Чорнобильські уроки для України та Японії
БІДА НА ВСІХ ОДНА. Партнери з Країни вранішнього сонця активно  допомагають 
вітчизняним фахівцям вивчати і ліквідовувати наслідки аварії на АЕС 

Марина ТЕПЛЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Коли  35 років тому, вночі 26 
квітня 1986-го, на Чорно-

бильській АЕС сталася найбіль-
ша в історії людства техноген-
на ядерна катастрофа, утворе-

на радіоактивна хмара  накрила 
не лише території України, Біло-
русі та Росії, а й дісталася Шве-
ції, Австрії, Норвегії, Німеччини, 
Фінляндії, Греції, Румунії, Сло-
венії, Литви, Латвії. А через ба-
гато років подібна аварія виникла 
на іншому краї світу — у дуже 

далекій від нас Японії. Та, отри-
мавши цей гіркий досвід, пред-
ставники обох країн об’єднали 
свої зусилля для подолання тяж-
ких наслідків масштабних аварій. 

2021 року минає 50-річчя вста-
новлення побратимських зв’язків 
між Києвом і Кіото  — стародав-

ньою столицею Японії. Та най-
тісніше відносини між країнами 
стали розвиватися в останнє де-
сятиліття, після аварії на АЕС 
«Фукусіма-1» 11 березня 2011 
року. Україна серед перших то-
ді запропонувала Японії гумані-
тарну, експертну, консультатив-

ну та технічну допомогу в подо-
ланні наслідків ядерної аварії. 
Вітчизняні вчені та експерти ви-
явили готовність ділитися досві-
дом і знаннями, аби оцінити си-
туацію та ухвалювати рі-
шення для мінімізації на-
слідків катастрофи. 
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23.04.2021 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових 

установ ТОВ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» (код за ЄДРПОУ 36284115), 

ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» (код за 

ЄДРПОУ 37763692), ПТ «ГАНЗЮКОВА І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД «ШАНС» 

(код за ЄДРПОУ 32277963) на підставі поданих ними заяв.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу 
Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті 

РІЗНИК МАРІЇ ІВАНІВНИ, 
громадянки України, 11 квітня 1962 року народження, 

яка померла 02 червня 2015 року в місті Рим, Італійська Республіка, останнім 
місцем реєстрації якої було: село Володимирівка, вулиця Хмелівська, будинок 
6, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Про-
симо усіх спадкоємців у строк до 01 червня 2021 року звернутися до нотаріуса 
за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріу-
са) або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85,066-430-24-47.

Оголошення про виклик до суду 
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне прова-

дження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 віднос-
но Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 5 ст. 191 КК України, та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України. 

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове про-
вадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р. н. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинуваль-
ний акт призначено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судове за-
сідання  на: 09 год. 30 хв. 18 травня 2021 року,  14 год. 00 хв. 21 травня 2021 року, 09 
год. 30 хв. 26 травня 2021 року, 09 год. 30 хв. 28 травня 2021 року, 14 год. 00 хв. 31 
травня 2021 року, 09 год. 30 хв. 04 червня 2021 року обвинуваченого Дьяченка Ген-
надія Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначено-
го кримінального провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  
антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М., судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

У Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі від-

крито спадкову справу до майна померлої 20 листопада 2019 року 

ЮР’ЄВОЇ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 

01 травня 1939 року народження. 

Просимо зацікавлених осіб протягом місяця від публікації зверну-

тися до нотаріальної контори за адресою: 61003, м. Харків, м-н Кон-

ституції, 1, 7 під., 4 пов. 

Харківський апеляційний суд викликає Губіна Владислава Валерійо-
вича, 12.08.1974 року народження, на 16.00 годину 03 серпня 2021 року 
для участі в розгляді апеляційних скарг прокурора та захисника Кундіу-
са І.В. на вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13 
квітня 2018 року відносно Губіна Владислава Валерійовича.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського апеляційно-
го суду (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, другий поверх, за-
ла судових засідань №16). 

Суддя І.Б. Савченко 

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Фурмана Олега Олеговича, 23.02.1972 р.н., уро-
дженця с. Заліське Тальнівського району Черкаської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 13 травня 2021 року о 10:00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального окру-
гу Донецької області Василенко В.А. просить спадкоємців померлої 
06.04.2020 року 

гр. ДИННИК ГАЛИНИ ПЕТРІВНИ, 
01.07.1923 р. н., 

звернутися для оформлення спадкових прав на належне майно до 
нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. 
Комунальна, буд. № 4, офіс № 1. 

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка су-

ворої звітності поліса ОСЦПВ в 

кількості 2(два) шт.: АР 5082390, 

АР 1247344. 

Вважати зазначені бланки

недійсними.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланка су-

ворої звітності поліса ОСЦПВ в 

кількості 1(одна) шт.: АР 0869333. 

Вважати зазначений бланк 

недійсним.
ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номер лота: G22N019540
Короткий опис активів  
(майна) в лотах: 

Цілісний майновий комплекс заг.пл. 6077,1 кв.м  
за адресою: м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 17 
та основні засоби 203 одиниць

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аук-
ціону: 

18.05.2021

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного 
аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: https://www.fg.gov.ua/passport/49448

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
27.04.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті 

КОЖЕМЯКІНОЇ МАРІЇ ПАВЛІВНИ, 15.09.1939 р.н., 
яка померла 19.01.2021 р., місце народження: Луганська обл., смт Но-
воайдар. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її 
смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глагов-
ської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделє-
єва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які 
прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
08.10.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті 

РЕШЕТНЯК МИКОЛИ САВЕЛІЙОВИЧА, 02.11.1927 р.н, 
який помер 29.07.2020 р., місце народження: с. Царівка, Новоайдар-
ський р-н. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його 
смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також 
спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глагов-
ської О.В. за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделє-
єва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які 
прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ОБВИНУВАЧЕНОГО

Шевченківський районний суд м. Чер-
нівці викликає Мащенка Олексія Воло-
димировича, 18.02.1985 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: До-
нецька 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 12 трав-
ня 2021 року о 10:00 годині за адресою: 
58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 
буд. 4, кабінет №12.

З моменту опублікування повістки про 
виклик обвинуваченого Мащенка Олек-
сія Володимировича у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження останній вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Танасійчук Н.М.

Шевченківський районний суд м. Чер-
нівці викликає Воронова Андрія Мико-
лайовича, 30.11.1968 року народження, 
зареєстрованого за адресою: м. Друж-
нівка Донецької області, вул. Постише-
ва, 18/1, який фактично перебуває на 
тимчасово окупованій території в м. До-
нецьк, як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань 
№22018260000000062 від 12.11.2018 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеть-
ся об 11-30 год. 12.05.2021 року за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, 
каб. 8.

З моменту опублікування повістки про 
виклик обвинуваченого Воронова A.M. у 
засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження останній 
вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

Суддя Одовічен Я. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ОБВИНУВАЧЕНОГО

Сторожинецький районний суд Черні-
вецької області, що знаходиться за адресою:  
м. Сторожинець, вул. Гвардійська, 9А (ел. 
адреса: inbox@st.cv.court.gov.ua, тел/факс 
(0235) 2-27-70), викликає Василькову Галину 
Вікторівну, останнє відоме місце проживання:  
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, як об-
винувачену  у вчиненні кримінальних право-
порушень за ч.ч. 3,4,5 ст.191, ч.2 ст.200 КК 
України, в кримінальному провадженні, вне-
сеному в ЄРДР за №12014260110000622, на 
11-00 год. 31 травня 2021 року та на 11-00 
год. 01 червня 2021 року на судовий розгляд 
кримінального провадження в спеціальному 
судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання 
У випадку неприбуття розгляд криміналь-

ного провадження здійснюватиметься у спе-
ціальному судовому провадженні згідно зі  
ст. 323 КПК України у Вашій відсутності. 

Суддя Н.П. Дедик

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

провадження
Обвинувачені Дябов Володимир Анато-

лійович, 30.01.1970 року народження, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. 
Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравчен-
ко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року на-
родження, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 
51, Шалунов Олександр Миколайович, 
13.09.1984 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, Красно-
окнянський район, с. Дігори, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
каються в судове засідання, що відбудеть-
ся 13.05.2021 року об 11 годині 00 хвилин в 
залі судових засідань № 233 Приморсько-
го районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Кічмаренко С.М.

Повідомлення про виклик 
У провадженні Кам’янка-Бузького район-

ного суду Львівської області (у складі судді 
У.І. Костюк) знаходиться кримінальне про-
вадження про обвинувачення Азарової Те-
тяни Михайлівни, 06 червня 1970 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи 
судом призначено на 12 травня 2021 року о 
14 годині 15 хвилин у приміщенні Кам’янка-
Бузького районного суду Львівської області, 
за адресою: Львівська область, м. Кам’янка-
Бузька, вул. Незалежності, 29 (3 поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михай-
лівну, 06.06.1970 року народження, заре-
єстровану за адресою: Львівська область,  
м. Кам’янка-Бузька, вул. Шкільна, 15, що у 
випадку Вашої неявки у судове засідання на 
вищевказані дату та час справу буде розгля-
нуто у Вашій відсутності на підставі наявних 
доказів у матеріалах справи.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 квітня 2021 р. № 424 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11  

і від 30 вересня 2015 р. № 775
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 «Про за-

твердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245; 2016 р., № 93, ст. 3037; 2018 р., № 48, ст. 1680; 
2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432) і від 30 вересня 2015 р. 
№ 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2015 р., № 80, ст. 2675; 2017 р., № 78, ст. 2399; 2018 р., № 37, ст. 1295; 2019 р., 
№ 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 28 квітня 2021 р. № 424

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11  

і від 30 вересня 2015 р. № 775
1. У Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11:
1) абзац дев’ятий пункту 15 після слів «якими утворюються» доповнити словом «галузеві»;
2) у додатках до Положення:
додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1  
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 424)

МКІП підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквіда-
ції їх наслідків на об’єктах культури 

Мінрегіон підсистема безпеки у сфері експлуатації об’єктів житлово-
комунального господарства

Мінекономіки підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації 
їх наслідків в організаціях і на об’єктах галузей промисло-
вості, які віднесені до сфери управління Мінекономіки

Мінстратегпром підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквіда-
ції їх наслідків на об’єктах стратегічних галузей промисло-
вості, які віднесені до сфери управління Мінстратегпро-
му, а також на об’єктах державного концерну «Укроборон-
пром» та ДКА

Міноборони підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквіда-
ції їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідо-
мчих об’єктах і територіях Міноборони

МОН підсистема навчання дітей дошкільного віку, учнів та сту-
дентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 
життєдіяльності)

МОЗ підсистема медичного захисту населення
Мін’юст підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям в устано-

вах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби

Держпродспоживслужба підсистема захисту сільськогосподарських рослин і тварин
підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення
підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері 
громадського харчування і торгівлі

ДСНС підсистема реагування на надзвичайні ситуації, проведен-
ня аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

Держводагентство підсистема протипаводкових заходів
Держлісагентство підсистема охорони і захисту лісів
Держрезерв підсистема державного матеріального резерву
Морська адміністрація підсистема запобігання і реагування на загрозу виникнен-

ня або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і 
річковому транспорті в акваторії морських портів, у межах 
територіального моря та виключної економічної морської 
зони України, організації пошуково-рятувальних робіт в 
акваторії Чорного та Азовського морів
підсистема запобігання і реагування на загрозу виникнен-
ня або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньо-
му господарстві 
підсистема запобігання і реагування на надзвичайні ситуа-
ції у сфері рибного господарства
підсистема запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в 
зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення
підсистема ядерної та радіаційної безпеки
підсистема забезпечення охорони публічного (громад-
ського) порядку і організації безпеки дорожнього руху (із 
залученням національної гвардії)»;

«Мінекономіки спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських тварин і 
рослин
спеціалізована служба торгівлі та харчування
технічна спеціалізована служба»

замінити такими позиціями:
«Мінекономіки спеціалізована служба торгівлі та харчування
Мінстратегпром технічна спеціалізована служба
Держпродспоживслужба спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин»;
у графі «Найменування центрального органу виконавчої влади» слово «МВС» замі-

нити словами «Національна поліція».
2. Абзац третій пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резер-

вів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775, викласти в та-
кій редакції:

«Міненерго, Мінстратегпромом, МОЗ, Мін’юстом (для установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів), Держводагентством, Держлісагентством та ДАЗВ — відомчий 
матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 
відповідній галузі економіки;».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 квітня 2021 р. № 436 
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 408

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня    2004 р. № 408 «Про 

створення галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ» (Офіційний 
вісник України, 2004 р., № 13, ст. 894) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Європейські громадяни вирішуватимуть 
майбутнє ЄС

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ. 
Щороку 9 травня, у День Євро-
пи, європейські інституції Брюс-
селя відчиняли свої двері для 
всіх охочих. Зранку до пізнього 
вечора відвідувачі заповнювали 
кулуари Європарламенту, фо-
тографувалися у лобі Єврокомі-
сії, знайомилися з роботою комі-
тетів ЄС. Осередки різних полі-
тичних партій роздавали безко-
штовно всім охочим ручки, па-
расольки, полотняні торбинки з 
символікою та інші сувеніри. 

Проте цього року, як і то-
рік, через обмежувальні захо-
ди День Європи у ЄС відзнача-
тиметься дистанційно, тож здій-
снити мандрівку євроінститу-
ціями можна буде лише вірту-
ально. Однак такі тури також 
мають свої переваги, бо долу-
читися до них зможуть не ли-
ше жителі та гості Брюсселя, а 
й усі охочі за його межами. Во-
ни отримають змогу здійснити 

віртуальний тур Європарламен-
том, штаб-квартирою Євроко-
місії та інших установ ЄС. Інтер-
активний інтернет-простір про-
понує відвіду вачам різноманіт-
ні ігри, відео й тести на загальні 
знання про ЄС. Користувачі змо-
жуть взяти участь в онлайн-де-
батах на європейську тематику 
та в онлайн-подіях.

Триватиме день відкритих вір-
туальних дверей протягом тиж-

ня. Однак найвизначнішою його 
подією стане конференція «Май-
бутнє Європи», яка відбудеть-
ся 9 травня. На цій відеоконфе-
ренції виступлять представники 
від спеціально обраних груп гро-
мадян, які викладуть ідеї та про-
позиції щодо того, куди далі має 
рухатися Євросоюз. До кожної 
такої групи увійшли представ-
ники 27 країн-членів ЄС. Ці гру-
пи формувалися з урахуванням 

географічного, гендерного, віко-
вого, соціально-економічного та 
освітнього принципів. Молодь ві-
ком від 16 до 25 років становити-
ме третину кожної групи. Серед 
тем, які буде винесено на кон-
ференцію «Майбутнє Європи», 
— зміна клімату й довкілля, охо-
рона здоров’я, зміцнення еконо-
міки, соціальна справедливість, 
роль ЄС у світі, демократія, пра-
вовладдя й безпека, міграція, 
освіта, культура, молодіжна по-
літика та спорт.

У Єврокомісії називають цю 
конференцію безпрецедентним, 
відкритим і всеосяжним захо-
дом у галузі дорадчої демокра-
тії, оскільки її буде організова-
но на основі масштабних опиту-
вань і збору громадської думки 
громадян ЄС про їхні очікування 
щодо загальноєвропейської по-
літики. Її підсумки буде врахова-
но при формуванні подальшого 
курсу розвитку ЄС. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Їхав трактором і мимохіть змінив кордон
ПО-СУСІДСЬКИ. Бельгій-

ський фермер із села Еркелінн 
випадково змінив лінію кордо-
ну з Францією. Це виявив міс-
цевий краєзнавець-ентузіаст, 
який, гуляючи лісом, помітив, 
що камінь, котрий маркує кор-
дон між двома країнами, змі-
щено майже на 2,5 метра. 
З’ясувалося, що фермер, роз-
дратований тим, що камінь за-
важає руху його трактора, зсу-
нув його на бік французької те-
риторії.

Проте цей інцидент не спри-
чинив міжнародного скандалу, 
навпаки, викликав усмішки по 
обидва боки кордону. «Цей чо-
ловік зробив Бельгію більшою, 
а Францію меншою, але це не 
дуже добре, — зазначив із цьо-
го приводу мер Еркелінна Да-
вид Лаво в інтерв’ю французь-
кому телеканалу TF1. — Він 
спричинив проблеми приват-
ним землевласникам, не кажу-

чи вже про сусідні держави». 
Протяжність кордону між Фран-
цією та Бельгією становить 620 
кілометрів. Його було узгодже-
но спеціальною угодою у 1820 
році. Камінь, який заважав 
бельгійському фермеру, да-
товано 1819 роком. Саме тоді 
французько-бельгійський кор-
дон було вперше позначено на 
місцевості. 

Місцева бельгійська влада 
планує зв’язатися з фермером 
і попросити його повернути ка-
мінь на початкове місце. Як-
що цього не станеться, то спра-
ва може потрапити до міністер-
ства закордонних справ Бель-
гії, яке змушене буде скликати 
французько-бельгійську при-
кордонну комісію, яка не зби-
ралася аж з 1930 року. Якщо 
фермер-порушник не виявить 
доброї волі, то йому загрожу-
ватиме кримінальне пересліду-
вання. 

Льодовик в італійських Альпах зберігав 
таємницю Першої світової

ВІДКРИТТЯ. У горах півно-
чі Італії з печери-сховища часів 
Першої світової війни вчені діс-
тали велику кількість артефак-
тів. Печера розташована на горі 
Скорлуццо, на висоті понад три 
тисячі метрів, неподалік відомо-
го перевалу Стельвіо. За слова-
ми італійського історика універ-
ситету міста Бергамо Стефано 
Моросіні, у печері проживало зо 
два десятки австрійських солда-
тів, які належали до так званого 
Альпійського корпусу — форму-
вання гірських військ збройних 
сил німецької імперії часів Пер-
шої світової війни. 

Місцеві жителі давно знали 
про існування потаємної печери. 
Проте вчені змогли потрапити до 
неї лише нещодавно, коли до-
вкола печери почав танути льо-

довик. Усередині серед інших 
предметів вони знайшли залиш-
ки їжі, посуд і одяг, виготовлений 
зі шкур тварин. Ці знахідки свід-
чать, що повсякденне життя сол-
датів було дуже складне й три-
вало в екстремальних природ-
них умовах. Адже зимова темпе-
ратура в цих місцях може сяга-
ти мінус 40 градусів за Цельсієм. 
«Солдатам доводилося вижива-
ти, стерегтися сходження лавин 
і водночас боротися із супротив-
ником», — розповів в інтерв’ю 
CNN Стефано Моросіні.

«Ці артефакти, немов маши-
на часу, переносять нас у суво-
рі умови життя солдатів часів 
Першої світової війни», — ска-
зав вчений і додав, що з посту-
повим таненням льоду його ко-
манді вдається діставати з пече-

ри нові речі. Загалом із-під землі 
було піднято близько 300 пред-
метів, серед яких солом’яні ма-
траци, монети, шоломи, боєпри-
паси та газети. Ці експонати ста-

новитимуть частину виставки, 
яка відкриється наприкінці 2022 
року в музеї Першої світової ві-
йни в містечку Борміо на півно-
чі Італії. 

З таненням льоду з печери вдається діставати нові речі

Є сподівання, що цей камінь не спричинить міжнародного 
скандалу
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в підго-
товче судове засідання як обвинуваченого Морозова Олега Володими-
ровича, 24.05.1979 року народження, зареєстрованого та проживаючо-
го за адресою: площа Героїв ВВВ, б. 7, кв. 38, м. Луганськ, по криміналь-
ній справі №409/340/20 за обвинуваченням за ч. 2 ст.  258-5 КК України.

Судове засідання відбудеться 12.05.2021 року о 10 годині 00 хви-
лин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, міс-
цезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, 
Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі обвинуваченого на 
підставі ст. 297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О. Г.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Нікішин Євген Геннадійович, 07.08.1981 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 13 травня 2021 року о 13 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України. 

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Булгакова Г. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Смолкіна Геннадія Олександровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, 22а/31) у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/11030/20 за обвинуваченням Смолкіна Геннадія Олександрови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке від-
будеться 14.05.2021 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбаче-
ні ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутно-
сті можливості прибути до суду у встановлений день та час обвину-
вачений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до су-
ду 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.

ОГОЛОШЕННЯ
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