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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТЕРЕЗА МЕЙ:
«Ми просуваємо 

реформування НАТО  
для кращого стримування 

ворожої російської 
діяльності, і наша 

відданість колективній 
обороні та безпеці 

залишається твердою, 
як ніколи».

Великої води поки  
не очікують

ВЕСНА ІДЕ. На дніпровських водосховищах (крім Каховсько-
го, де льодових явищ немає) очікується початок руйнування кри-
ги. Синоптики Українського гідрометцентру інформують, що на 
річках і водосховищах на часі поступове послаблення льодоста-
ву, на річках Правобережжя — руйнування й очищення від льо-
ду. 

Підвищення температури зумовить танення снігу й подальше 
водопілля на середніх і великих річках, а також його початок на 
Дніпрі, Десні та її притоках. Масового досягнення небезпечних 
відміток не очікується, вода залишатиметься на заплаві на вже 
затоплених  ділянках з поступовим зменшенням шару затоплен-
ня. Також можна очікувати вихід води на заплавні території при-
ток Середнього Дніпра на Дніпропетровщині й Полтавщині, річ-
ках басейну Сіверського Дінця, на окремих ділянках Десни та її 
притоках, а також на Верхньому Дніпрі на Чернігівщині.

До кінця березня на нашій ділянці Дунаю біля Вилкового у 
зв’язку з проходженням хвилі водопілля очікується збереження 
небезпечних рівнів води (в межах 155—165 см над нулем по-
ста), за яких спостерігається затоплення понижених незаселе-
них ділянок.

7 000 
військовослужбовців Збройних сил 

України підготували британські 
інструктори в межах операції Orbital

НОН ҐРАТА. Вже 25 країн оголосили про вислання  
140 російських дипломатів 

Валіза. Вокзал. Кремль

Прем’єр-міністр Великої Британії про об’єднання 
цивілізованого світу проти агресивної політики Кремля 
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Як «рускій мір» 
руйнує сім’ї на 
Луганщині 
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На захист «ніжинських огірків»
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. В Україні розробляють законодавство щодо захисту 
географічних зазначень

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Верховна Рада 
України ухвалила в першо-

му читанні два знакові законо-
проекти: №6023 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо вдосконалення 
правової охорони географічних 
зазначень» та №4571 «Про вне-
сення змін до  Закону України 
«Про розповсюдження примір-
ників аудіовізуальних творів, фо-

нограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних».

Заступник міністра економічно-
го розвитку і торгівлі України Ми-
хайло Тітарчук, коментуючи важ-
ливість ухвалення відповідних за-
конопроектів, зазначив: «Удоскона-

лення системи захисту прав інте-
лектуальної власності і наближення 
її до стандартів ЄС — одна із суттє-
вих вимог, що висувають до України 
в контексті імплементації Угоди про 
асоціацію з ЄС. Що не менш важли-
во, ухвалення відповідних докумен-

тів сприятиме поліпшенню позицій 
України в щорічному звіті «Спеці-
альна доповідь 301» Офісу торго-
вельного представника США і дасть 
змогу зберегти торговельні 
преференції для українських 
експортерів на ринку США».

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Глухівський міський 
голова Мішель Терещенко: 
«Працюємо над тим, 
щоб у місті було більше 
туристських об’єктів» 5
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документи

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Шевченку Олександру Вікторовичу, 

16.06.1965 р.н., громадянину України, уродженцю м. Рубіж-
не Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Студентська 4/18, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.03.2018 
о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Чума-
кова Є.Р., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22018130000000080 від 
13.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідо-

вич, 02.04.1988 року народження, відповідно 
до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся на 12 год. 00 хв. 2 квітня 2018 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 404, суддя  
Антонюк О. В., тел. (0382) 67 15 64, для про-
ведення судового засідання у кримінально-
му провадженні № 22015240000000024 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені ст. 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені  
ст. 139 КПК України.

Святошинський районний суд м. Києва викликає Буряка Рос-
тислава Олександровича, останнє відоме місце проживання: 
вул. Бударіна, буд. 3-А, кв. 52, м. Київ, у судове засідання що-
до розгляду цивільної справи №2/759/1013/17 за позовом КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Свя-
тошинського району м. Києва», КП «Дирекція з утримання та 
обслуговування житлового фонду в Святошинському районі  
м. Києва» до Буряка Ростислава Олександровича про стягнення 
боргу за житлово-комунальні послуги, яке відбудеться 17 квітня 
2018 року о 14 год. 30 хв.

Просимо гр. Буряка Ростислава Олександровича з’явитися до 
Святошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою мати документ, який 
посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

TOB «Р.Г.ГРУПП» 

(код ЄДРПОУ 37824262)

Повідомляє Засновника Нестерука Андрія Олек-

сандровича про необхідність внесення змін до Ста-

туту товариства, про необхідність проведення збо-

рів учасників, зміни юридичної адреси. Прохання по-

відомити належним чином адресу та контактні дані.

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд м. Києва викликає Олійника Ярослава 
В’ячеславовича, останнє відоме місце проживання: вул. Бударіна, буд. 3-Б, кв. 
71, м. Київ, у судове засідання щодо розгляду цивільної справи №2/759/1011/17 
за позовом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Свято-
шинського району м. Києва», КП «Дирекція з утримання та обслуговування 
житлового фонду в Святошинському районі м. Києва» до Олійника Ярослава 
В’ячеславовича про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги, яке від-
будеться 17 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Просимо гр. Олійника Ярослава В’ячеславовича з’явитися до Святошин-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, 
зал № 3, з собою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Со-

борний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Во-

лодимировича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 

квітня 2018 року о 17 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по криміналь-

ному провадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Воло-

димировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового провадження
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України Фука Євгенія Михайловича, 
25.01.1984 року народження, останнє відоме місце проживання: місто Тернопіль, вул. Лесі Україн-
ки, 29, кв. 36, у судові засідання, які відбудуться 23 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв., 4 травня о 12 
год. 00 хв. у залі судових 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 Фука Є. М. у судове засідання, оголошення вважається належним 

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

Суддя В. Ломакін

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК Україна» (ПІІ «АМІК Україна»)
— Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — місто Київ, проспект Степана Бандери, 20-А
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним проектом передбачається реконструкція автозаправної станції, з влаштуванням АГЗП. Резервуар газ (про-

пан-бутан) — 10 м3 модульного надземного розташування, виготовлений згідно технічних умов, як єдиний заводський виріб. 
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — працевлаштування місцевого населення.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ділянки–існуюча, сировинних: не потребує, енергетичних: (паливо, електроенер-

гія, тепло): електрична потужність — від існуючих мереж згідно діючого Договору, водних: від існуючих мереж, згідно діючого Договору; трудових: 3 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, зелені насадження, Ґрунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої  діяльності (при будівництві й експлуатації)  на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: впли-

ває — вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормативів ГДК; водне: не впливає; Ґрунт: не впливає; рос-
линний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, навколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом та 
працевлаштування; навколишнє техногенне середовище — не впливає.

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
12. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслідки та наміри реконструкції 

АЗС. Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 30 днів з дня виходу публікації з 09-00 години до 18–00 години за адресою: 04205,  
м. Київ, Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, тел. (044) 418-84-30.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК Україна» (ПІІ «АМІК Україна»)
— Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) — місто Київ, проспект Космонавта Комарова, 1-3.
3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним проектом передбачається реконструкція автозаправної станції, з влаштуванням АГЗП. Резервуар газ (пропан-

бутан) — 10 м3 модульного надземного розташування, виготовлений згідно технічних умов, як єдиний заводський виріб. 
4. Соціально-економічна необхідність запропонованої діяльності — працевлаштування місцевого населення.
5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлуатації: земельних: площа ділянки–існуюча, сировинних: не потребує, енергетичних: (паливо, електроенергія, те-

пло): електрична потужність — від існуючих мереж згідно діючого Договору, водних: від існуючих мереж, згідно діючого Договору; трудових: 3 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — за необхідністю.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, зелені насадження, Ґрунти.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: необхідна підготовка стандартна для даного виду робіт.
9. Можливі впливи планованої  діяльності (при будівництві й експлуатації)  на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: впливає 

— вплив незначний, концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує нормативів ГДК. водне: не впливає; Ґрунт: не впливає; рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, навколишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний — забезпечення автопаливом та працевлашту-
вання. навколишнє техногенне середовище — не впливає.

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при про-

ектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».
12. Участь громадськості — ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з  заявою про екологічні наслідки та наміри реконструкції 

АЗС. Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 30 днів з дня виходу публікації з 09-00 години до 18–00 години за адресою: 03020,  
м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 41, тел. (044) 226-20-88

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.04.2018 року роздрібних тарифів на електричну енергію на 2 квартал 2018 року на території здійснення ліцензова-

ної діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження
Групи споживачів Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

Для всіх груп споживачів, крім населення  
та населених пунктів

1 клас 2 клас
159,102 175,959

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий)  
та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до постанови НКРЕ  
від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних до населення,  
проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498  
(із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії  
за регульованим тарифом на основі таких даних:
Прогнозна оптова ринкова ціна на II квартал 2018 р., грн за 1 МВт·год 
(без ПДВ) 1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 №1513

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1543,36 Розрахунок згідно з постановою НКРЕ  
від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти норматив-
них технологічних витрат електрич-
ної енергії на I квартал 2018,  
(відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0086
Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 №305 

II клас напруги                    0,0246

Тарифи на розподіл електричної 
енергії грн/МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,49

Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 №73

II клас напруги                    147,80

Тарифи на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, 
грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,78

II група споживачів                78,88

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що 
розгляд цивільної справи за позовом Кравченка Геннадія Васильо-
вича до Кравченко Ольги Володимирівни про розірвання шлюбу при-
значено до розгляду на 02 квітня 2018 року на 09 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:  
м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під головуванням 
судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідачка викликається Кравченко Ольга 
Володимирівна (останнє відоме місце проживання: смт Холми Корю-
ківського р-ну Чернігівської обл., вул. Жовтнева, 57).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про 
виклик, відповідачка вважається повідомленою про час та місце роз-
гляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини не-
явки відповідачів, повідомлених належним чином або причину буде 
визнано судом неповажною — суд вирішить справу на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Храменков Роман Олександрович, 10.03.1978 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Єнакієве, вул. Єрмішина, буд. 38, кв. 52, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 2 квітня 2018 року, в 
період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ 2 Управ-
ління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях, до слідчого Заїки Вадима Васильо-
вича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, 
буд. 33, для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої 
підозри, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні №12015050000000892 за ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. У ра-
зі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Скляренко Людмила Володимирівна, 07.07.1967 року народження, уродженка м. Бах-
мут Донецької області, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Ювілейна, буд. 91, кв. 50, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись 03.04.2018, 04.04.2018 та 05.04.2018 на 14 годину до кабінету № 7 3-го відділення 
(з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, до старшого слідчого в ОВС 
Журка Л. Ю., для  проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному провадженні  
№ 22017050000000284, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здійснення 
подальшого спеціального судового провадження. При наявності поважних причин, що пе-
решкоджають явці за викликом у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь повідомити 
слідчого про причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

дезінфекції повітря в приміщеннях, води (крім питної), промислових та побутових 
стоків;

знищення переносників збудників інфекційних хвороб (інсектицидні);
знищення синантропних комах у середовищі життєдіяльності людини;
відлякування комах;
знищення гризунів, які є джерелами та переносниками збудників інфекційних хво-

роб;
деконтамінації шкіри рук персоналу підприємств харчової та переробної промисло-

вості, громадського харчування, торгівлі;
достерилізаційного очищення медичних виробів;
контролю за якістю стерилізації та достерилізаційного очищення медичних виробів.
4. Державну реєстрацію (перереєстрацію) засобів проводить МОЗ на підставі пода-

них документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, або позитивного висновку дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи, що виданий до моменту набрання чин-
ності цим Порядком.

5. Для державної реєстрації (перереєстрації) засобів юридична або фізична особа 
(далі — заявник) подає до МОЗ:

1) заяву, в якій зазначається інформація про:
засіб (найменування засобу (торговельне найменування зазначається мовою ори-

гіналу, англійською та українською мовами), код згідно з Державним класифікатором 
продукції та послуг — для вітчизняного засобу, код згідно з УКТЗЕД — для імпорто-
ваного засобу);

заявника (для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта), місце проживання, номер телефону та/або телефаксу, 
електронна адреса; для юридичної особи — найменування, ідентифікаційний номер 
юридичної особи (для іноземних заявників — реєстраційний номер), місцезнаходжен-
ня, номер телефону та/або телефаксу, електронна адреса);

виробника (для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові, ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, номер те-
лефону та/або телефаксу, електронна адреса; для юридичної особи — найменування, 
ідентифікаційний номер юридичної особи (для іноземних виробників — реєстраційний 
номер), місцезнаходження, номер телефону та/або телефаксу, електронна адреса);

2) засвідчені в установленому законодавством порядку результати оцінки (звіти і 
протоколи) специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) засобу та ре-
зультати випробування на практиці, проведені згідно з вимогами належної лаборатор-
ної практики або виконані відповідно до пункту 15 цього Порядку;

3) проект етикетки засобу;
4) проект інструкції щодо використання засобу;
5) інформацію про способи утилізації засобу, його стабільність в об’єктах навко-

лишнього природного середовища, строк зберігання;
6) документ, що підтверджує повноваження заявника представляти інтереси вироб-

ника (якщо заявник не є виробником).
Документи приймаються згідно з описом, копію якого з відміткою про дату їх над-

ходження видають заявнику.
Заявник несе відповідальність за недостовірність інформації, наведеної у докумен-

тах, що подаються для державної реєстрації (перереєстрації) засобів.
Заборонено вимагати від заявника документи, які не передбачені цим Порядком.
6. У разі подання документів у неповному обсязі або подання неналежним чином 

оформлених документів МОЗ має право відмовити у їх розгляді, про що у письмовій 
формі повідомляє заявнику протягом десяти робочих днів з моменту їх надходження із 
зазначенням конкретної причини відмови.

7. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (перереєстрації) 
засобу, не повинен перевищувати 30 календарних днів після їх надходження до МОЗ.

Документи, подані для державної реєстрації (перереєстрації) засобів, зберігаються 
в МОЗ протягом строку дії державної реєстрації засобів.

8. За результатами розгляду документів МОЗ приймає рішення про державну реє-
страцію (перереєстрацію) засобу або відмову в ній.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про державну реєстрацію 
(перереєстрацію) засобу інформація про засіб вноситься до Державного реєстру де-
зінфекційних засобів (далі — Реєстр). Засіб вважається зареєстрованим з моменту 
внесення його до Реєстру. Внесення інформації про засіб до Реєстру здійснюється без-
оплатно.

За бажанням заявника на зареєстрований засіб видається витяг з Реєстру на підста-
ві заяви заявника протягом п’яти робочих днів з моменту її отримання.

Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ для вільного доступу.
9. Строк дії державної реєстрації (перереєстрації) засобу — п’ять років, за бажанням 

заявника він може бути скорочений.
10. Протягом строку дії державної реєстрації (перереєстрації) засобу заявник відпо-

відає за його ефективність, якість та безпеку для здоров’я людини.

11. У разі встановлення невідповідності засобу заявленим властивостям, а також 
у разі виявлення раніше невідомих властивостей, небезпечних для здоров’я людини, 
МОЗ має право прийняти рішення про скасування державної реєстрації (перереєстра-
ції) засобу, про що у письмовій формі повідомляє заявнику та вносить зміни до Реє-
стру протягом десяти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

12. Перереєстрація засобу здійснюється МОЗ у тому ж порядку, що і його реєстра-
ція у разі:

закінчення строку дії державної реєстрації засобу;
зміни складу засобу;
зміни найменування засобу;
передачі прав на виробництво засобу іншому виробнику;
зміни призначення застосування засобу.
13. У державній реєстрації (перереєстрації) засобів може бути відмовлено у разі, 

коли:
засіб за специфічною активністю або безпекою для здоров’я людини не відповідає 

вимогам санітарного законодавства;
відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин або інших небезпечних для здоров’я 

складових частин засобу чи методи їх визначення в середовищі життєдіяльності лю-
дини;

не може бути забезпечено здійснення ефективних заходів щодо запобігання шкід-
ливому впливу засобу на здоров’я людини під час його виробництва або застосування.

14. Ведення Реєстру здійснюється у порядку, визначеному МОЗ.
15. Дослідження специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) засо-

бів та їх випробування на практиці проводяться підприємствами, установами, органі-
заціями, що акредитовані на право проведення відповідних робіт в установленому за-
конодавством порядку.

МОЗ затверджує порядки проведення зазначених досліджень, а також встановлює 
методи випробувань дезінфекційних засобів, контролю за їх відповідністю вимогам 
стандартів, інших нормативних документів.

16. Рішення про відмову чи скасування реєстрації (перереєстрації) засобу можуть 
бути оскаржені шляхом:

подання скарги до МОЗ протягом десяти календарних днів з дня прийняття такого 
рішення або з дня, коли заявник дізнався про прийняте рішення;

звернення до суду в установленому законодавством порядку.
МОЗ розглядає скарги у строк не більше одного місяця від дня їх надходження.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  -6 +2  +7 Черкаська +2  -3 +3  +8
Житомирська -1  -6 +2  +7 Кіровоградська -2  +3 +3  +8
Чернігівська -5  -10 0  +5 Полтавська -1  -6 +2  +7
Сумська -6  -11 -1  +4 Дніпропетровська +1  -4 +3  +8
Закарпатська +1  +6 +8  +13 Одеська -2  +3 +7  +12
Рівненська 0  -5 +3  +8 Миколаївська -2  +3 +7  +12
Львівська -2  +3 +7  +12 Херсонська -2  +3 +7  +12
Іва  -Франківська -2  +3 7  +12 Запорізька -2  +3 +7  +12
Волинська 0  -5 +3  +8 Харківська -1  -6 +1  +6
Хмельницька +2  -3 +4  +9 Донецька +2  -3 +5  +10
Чернівецька -2  +3 +7  +12 Луганська +1  -4 +3  +8
Тернопільська -2 +3 +7  +12 Крим +1  +6 +8  +13
Вінницька -2  +3 +4  +9 Київ -2  -4 +3  +5

Укргiдрометцентр

1..-4
5..10 -3..-8

1..6

1..-4
3..8

-2..3
7..12

1..-4
3..8

На Миколаївщині 
з’явиться  
нове місто

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. Один із найдавніших районних центрів у 
Миколаївській області, яким є Криве Озеро, має шанс отри-
мати статус міста. Селищу скоро виповниться 225 років з 
дня заснування. Про перспективи повідомив народний де-
путат України Вадим Підберезняк під час святкових заходів 
до 95-річчя утворення Кривоозерського району. Він розпо-
вів, що за його ініціативи зареєстровано проект постанови 
Верховної Ради України «Про віднесення селища міського 
типу Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської 
області до категорії міст районного значення». Народний 
обранець також підкреслив, що докладе усіх зусиль, аби та-
ке рішення було підтримане депутатами, враховуючи слав-
ну історію Кривоозерщини та позитивні перспективи роз-
витку регіону. 

за словами голови Кривоозерської райдержадміністрації 
Олексія Мірошниченка, який є одним з ініціаторів зміни ста-
тусу населеного пункту,  жителі Кривого Озера цілком мо-
жуть розраховувати на набуття статусу районного центру. 
Позитивним прикладом тут слугує подібний досвід поль-
ських реформ, коли уряд цієї країни присвоював статус міс-
та населеним пунктам із 3 — 4 тисячами жителів. У перспек-
тиві це сприятиме розвитку місцевості, залученню інвести-
цій, активізації підприємницької діяльності, розширенню со-
ціальної інфраструктури та підвищенню тут рівня життя. 

Очільник району переконаний, що ініціативу підтримають 
інші народні депутати України з Миколаївщині, які зацікав-
лені у розвитку місцевих громад. 

Позитивно оцінив перспективу надання статусу міста 
Кривому Озеру і голова районної ради Олександр Козе-
рецький, який зазначив, що це стане довгоочікуваною по-
дією для кривоозерців. Селищний голова Віктор Радьо ви-
словив думку депутатів селищної ради та зазначив, що на-
дання селищу Криве Озеро статусу міста районного зна-
чення цілком закономірне, адже у минулому столітті така 
пропозиція вже висувалася, проте не знайшла підтримки 
у владних структурах УРСР. Також, на його переконання, 
статус міста дасть можливість покращити інвестиційну при-
вабливість Кривого Озера та сприятиме зміцненню пози-
цій району.

Художницю з Умані  
вдруге визнали однією з кращих у світі 

Роман КИРЕЙ, 
 «Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Одарка Дьо-
ма-Пісна з Умані стала однією 
із 50 найкращих художниць сві-
ту в 2018 році за версією між-
народного каталогу Woman’s 
Еssence. Таке визнання вона  
одержує вдруге. Навесні мину-
лого року в цьому каталозі було 
представлено чотири її картини 
з італійської колекції. 

Українську художницю за-
кордонні поціновувачі помітили 
ще на виставці в іспанській Са-
рагосі у вересні 2016-го. Потім 
вона презентувала свої робо-
ти у Парижі. Пише картини мас-
тихіном (художній шпатель) у 
стилі арт-наїв (один із напрямів 
примітивізму). Створила близь-
ко 400 робіт. Показує їх в Укра-
їні, Іспанії, Італії, Грузії, Фран-
ції, Австрії та Великій Британії. 
Її картини є в багатьох приват-
них колекціях, у музеях та лі-
карнях. Вони емоційні, сповне-
ні любові до навколишнього сві-
ту, часто вражають незвичним 
поглядом, своєрідним підходом, 
романтичним настроєм. Саме 
почуття, як пояснила художни-
ця, допомагають визначитися, в 
якому кольорі писати.

Свою першу картину вона 
намалювала пензлем в 11 ро-
ків. На рожевому тлі зобрази-

ла тюльпани такого самого ко-
льору. Назвала «Тюльпани для 
мами». Художниця за освітою 
філолог.  Малювати ж училася 
самостійно, довго експеримен-
тувала, шукала свій стиль. за 
приклад брала  Ван Гога, Мо-
дільяні, Моне. Техніка багато в 
чому — саме від них. 

Арт-наїв, як вважає худож-
ниця, дуже гарно передає емо-
ції. «Це коли ти тільки щось по-
бачив, пережив і одразу втілю-
єш», — пояснює Одарка.

Вона радить молодим україн-
ським художникам не зволікати 
і не вважати, що реалізовува-
тися за кордоном складно. за 
її словами, наразі талановитих 
українців охоче сприймає світ. 

Юрій Кондратюк також був гуртківцем
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  

«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. Обласний 
зліт юних дарувань відбувся в 
Полтавському обласному цен-
трі науково-технічної творчості 
учнівської молоді. загалом бу-
ло 10 команд. Вони предста-
вили моделі та розробки на 
основі власних раціоналізатор-
ських пропозицій за розділа-
ми: «Юні техніки — промисло-
вому та сільському господар-
ству», «Юні техніки — авіації та 
космонавтиці», «Юні техніки — 

транспорту», «Юні техніки — 
інформаційним технологіям», 
«Юні техніки — охороні навко-
лишнього середовища», «Юні 
техніки в науково-дослідниць-
кій і конструкторській діяльнос-
ті». Учасники продемонструва-
ли моделі механізмів, машин, 
приладів, електронних і циф-
рових пристроїв.

Винахідник Юрій Лозов’ягін 
привіз «розумну розетку», 
якою можна керувати за до-
помогою телефона. Є у вина-
ході й таймер. Тому прилад, 
приєднаний до розетки, може 

вмикатися та вимикатися в по-
трібний вам час. А Максим Ко-
зирьов презентував аероглі-
сер — човен, що ковзає по по-
верхні води. У дію його виріб 
приводить гвинт, адже оберта-
ючись, він створює потоки по-
вітря, яке й штовхає аероглі-
сер уперед. 

«Кожен винахід чи раціона-
лізаторська ідея цікаві та уні-
кальні. Це свідчить про висо-
кий творчий потенціал юних 
винахідників і раціоналізато-
рів», — підкреслив начальник 
управління позашкільної, про-

фесійної (професійно-техніч-
ної), вищої освіти та правово-
го забезпечення Полтавської 
ОДА Сергій Рибалко.

На підбитті підсумків дирек-
тор департаменту освіти і нау-
ки Полтавської облдержадмі-
ністрації Олена Харченко наго-
лосила, що позашкільна осві-
та дуже важлива в системі за-
гальної середньої, адже нерід-
ко захоплення переростають у 
справу життя і стають профе-
сією. Тому дуже важливо вчас-
но виявити таланти й здібності 
дитини, щоб їх розвинути.
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На Закарпатті нині закладають майбутні ліси
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ВІДНОВЛЕННЯ. Якими ве-
ликими не були б лісові ресурси 
в регіоні, їх досить швидко мож-
на втратити, якщо не відновлю-
вати. Не допустити цього — од-
на з цілей щорічної акції «Май-
бутнє лісу в твоїх руках». Цьо-
горіч вона стартувала 21 берез-
ня — у день, коли закарпаттям 
пронеслися снігопади та суттє-
во знизилася температура. Бу-
ло схоже, що надворі не друга 
половина  березня, а перша — 
січня. До лісовідновлення залу-
чили шкільну молодь, депута-
тів місцевих рад, представників 
громадських організацій і всіх 
небайдужих. Стартували в за-
планований термін. Нині роботи 
розпочали практично повсюди. 

Масштабне лісовідновлен-
ня планується на території 

всіх 20 лісгоспів області. Го-
ловна порода, яку нині виса-
джують,  — сосна звичайна. 
У ґрунт також саджають сіян-
ці модрини, бука, ялини євро-
пейської або смереки, ялиці 
білої, клена-явора, дуба і ду-

ба скельного, які вирощені в 
розсадниках державних лісо-
господарських підприємств. 
загалом саджанці висадять 
на понад 2,5 тисячі гектарів 
земель лісових територій за-
карпаття. 

Обсяги засаджування лі-
су на території закарпаття з 
кожним роком зростають і пе-
ревищують розміри санітар-
них рубок. Щодо рубок голов-
ного користування, то тут лі-
сівники дотримуються прин-
ципу: заготовив одне дере-
во — посади два! Лісівники 
всім, хто бере участь у лісо-
відновленні, гарантують за-
йнятість на гірських ділян-
ках, інструменти для роботи 
і обов’язково — щедре часту-
вання по завершенні трудово-
го дня. 

за площею лісового фонду 
закарпатська входить до пер-
шої п’ятірки областей Укра-
їни, а за лісистістю і запаса-
ми деревини вона на першо-
му місці. Ліси в області займа-
ють 695,8 тисячі гектарів і ма-
ють 207,5 мільйона кубічних 
метрів деревинних запасів.

Наївні картини Одарки Дьоми-Пісної є у приватних колекціях України та за кордоном
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