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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я обіцяв військовим 
пенсіонерам, що ми 

розпочнемо підвищення 
пенсій. І ми це робимо.

Головне, що врахуємо 
і січень, і лютий,  

і березень». 

4G розпочинає 
впевнену ходу

НОВАЦІЇ. Відучора Україна вже не пасе задніх у Європі щодо 
функціонування мобільного зв’язку четвертого покоління: фор-
мат 4G стає невід’ємною частиною інформаційного простору й 
повсякдення українців.  

Так, згідно з даними оператора lifecell, оприлюдненими на 
його сторінці у Facebook, 4G доступний у Києві, Харкові, Дні-
прі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чер-
нівцях, Одесі й Херсоні. Оператор Vodafon так само у Facebook 
розповів про запуск 4G у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі й Оде-
сі. Київстар запустив мережу у Вінниці, Дніпрі, Затоці, Каро-
ліно-Бугазі, Києві, Кирилівці, Краковці, Львові, Одесі, Поляни-
ці, Рава-Руській, Старовойтовому, Тернополі, Ужгороді, Усти-
лузі, Харкові, Хмельницькому, Чопі, Шегині, Ясіні. Тобто лихо-
манка, в позитивному розумінні цього слова, ширитиметься й 
іншими містами країни день у день, охоплюючи дедалі більші 
зони покриття.

Привітав співвітчизників із цією визначною подією — запус-
ком мережі у двадцяти містах — і Президент Петро Порошенко 
на своїй сторінці у Twitter. 

62 
нові виробничі підприємства розпочали 
роботу торік, що є добрим показником 

притоку інвестицій у нашу країну
СИТУАЦІЯ. Після танення снігу «Урядовий кур’єр» перевірив 
стан доріг в областях

Kоли українські 
автошляхи стануть 
європейськими? 

Прем’єр-міністр про підвищення пенсій цій категорії 
громадян із квітня
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Співочий далекобійник Вадим 
Дубовський розповів «УК», що 
чим більше негативних коментарів  
надходить з-за поребрика, то краще,  
отже дошкулив, і пісня вдалася
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НАША БЕЗПЕКА 

Перевірки громадських 
закладів і місць масового 
скупчення людей рятувальники 
проводять цивілізовано, 
вимогливо й публічно

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

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

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

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«АРСТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37728459)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/120-17 Антимонопольним комітетом України 

прийнято рішення від 28.12.2007 № 747-р, відповідно до якого дії приватного акціонерного това-
риства «УНІС-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 24384152) і товариства з обмеже-
ною відповідальністю «АРСТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37728459) визнано 
порушеннями, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосу-
ються спотворення результатів торгів на закупівлю:

- апаратури електричної низьковольтної» (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.)» 
(код ДК 016-97) [оголошення про проведення процедури закупівлі № 135452, оприлюднене на 
веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.03.2012 № 37 (639)], проведених відокрем-
леним підрозділом «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енер-
гогенеруюча компанія «Енергоатом»;

- вузлів апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН)» [оголошення про про-
ведення процедури закупівлі № 307587, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бю-
летень від 29.10.2012 № 123 (725)], проведених відокремленим підрозділом «Южно-Українська 
АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного ко-
мітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна - Рішення та розпорядження - Архів рі-
шень Комітету - 2017 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції»

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає криміналь-
не провадження №  712/10956/16-к відносно Костенка В.М. за  
ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження. Обвину-
вачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться  12 квітня 2018 року о 09 год. 30 хв. в 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал 
№ 1.

Суддя С.М. Бащенко

Повістка про виклик обвинуваченої
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 р.н., яка проживає за адре-

сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33 в поряд-
ку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, виклика-
ється 03.04.2018 р. об 11.00 год., 04.05.2018 р. о 09.00 год. до Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області (адреса розташування: 
Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 10) для участі в 
підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченої в кримінально-
му провадженні № 42016050000000860 від 23.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. З моменту опублікування повістки про виклик обвинувачена 
вважається належним чином повідомлена з її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А.С., Стоілова Т.В., Бородавка К.П.

Печерський районний суд м. Києва викликає Брадул Дар’ю Андріївну 
13.11.1989 р.н. та Брадул Олександра Олександровича, 25.05.1987 р.н., по ци-
вільній справі за позовом Мартинової Ірини Анатоліївни до Брадул Дар’ї Андріїв-
ни, Брадул Олександра Олександровича, 3-тя особа Орган опіки та піклування 
Служба у справах дітей Печерської державної районної адміністрації, яке призна-
чено на 10 квітня 2018 року о 12 год. 30 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ, 
пров. Хрестовий, 4, каб. 404, під головуванням судді Бортницької В.В.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або 
не повідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності на підставі наявних в справі доказів.  Додатково роз’яснюємо, що відпо-
відно до ч. 11 ст. 128 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя В.В. Бортницька

Протоколом від 22.03.2018 року Адвокатське об’єднання 

«Адвокатська компанія «Кармазіна і Партнери» (код ЄДРПОУ: 

36530484) прийняло рішення про припинення об’єднання 

шляхом ліквідації. Строк звернення з кредиторськими ви-

могами становить 2 місяці. Місцезнаходження ліквідаційної 

комісії визначено за адресою: Київ, вул. Анрі Барбюса, 5Б,  

тел.: 067 825 44 01. 

Ліквідатор Кармазіна О.О.
ДО ВСІХ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ

Сухолиманська сільська рада Овідіопольського ра-
йону Одеської області розшукує власників майна, а са-
ме будівельних матеріалів (споруд), що знаходяться за 
адресами: Одеська обл., Овідіопольський район, с. Сухий 
Лиман, вул. Морська, земельні ділянки №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Сільська рада просить власників будівельних матеріа-
лів (споруд) на вказаних земельних ділянках терміново, 
протягом одного місяця з дати публікації оголошення, 
повідомити Сухолиманську сільську раду про наявність 
своїх прав на зазначене майно, надати підтверджуючі до-
кументи на право власності таким майном та звільнити 
протягом цього ж строку (прибрати) будівельні матеріа-
ли (споруди) за вказаними адресами: Одеська обл., Ові-
діопольський район, с. Сухий Лиман, вул. Морська, зе-
мельні ділянки №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Якщо власники вказаного майна не будуть ідентифі-
ковані та будівельні матеріали (споруди) не будуть при-
брані (демонтовані) з вказаних земельних ділянок - Су-
холиманська сільська рада надасть відповідну згоду 
власникам земельних ділянок на їх звільнення від чу-
жого майна та ініціює звільнення (або у разі необхіднос-
ті демонтаж) вказаних будівельних матеріалів (споруд) 
з подальшим відшкодуванням такого звільнення за ра-
хунок ідентифікованих власників будівельних матеріа-
лів (споруд). 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/1051/18 
за обвинуваченням Істоміної А.Є. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена: Істоміна Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н.,  
останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 57, викликається до суду 
на 15.30 год. 3 квітня 2018 року (корп. № 2, каб. № 18), для 
участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченою та оголошення її у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Суддя А.І. Міросєді

ДО ВСІХ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ
Сухолиманська сільська рада розшукує власни-

ків майна, а саме будівельних матеріалів (споруд), 
що знаходяться на земельних ділянках за адресами: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, 
вул. Будівельників, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30; вул. Вишнева, 1, 2, 4-20, 22; вул. Садо-
ва, 1-14, 16; вул. Північна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; вул. Ті-
ниста, 1-20.

Сільська рада просить власників будівельних ма-
теріалів (споруд) на вказаних земельних ділянках 
терміново, протягом одного місяця з дати публіка-
ції оголошення, повідомити Сухолиманську сільську 
раду про наявність своїх прав на зазначене майно, 
надати підтверджуючі документи на право власнос-
ті таким майном та звільнити протягом цього ж стро-
ку (прибрати) будівельні матеріали (споруди) за вка-
заними адресами.

Якщо власники вказаного майна не будуть іденти-
фіковані та будівельні матеріали (споруди) не будуть 
прибрані (демонтовані) з вказаних земельних діля-
нок - Сухолиманська сільська рада надасть відповід-
ну згоду власникам земельних ділянок на їх звіль-
нення від чужого майна та ініціює звільнення (або у 
разі необхідності демонтаж) вказаних будівельних 
матеріалів (споруд) з подальшим відшкодуванням 
такого звільнення за рахунок ідентифікованих влас-
ників будівельних матеріалів (споруд). 

В зв’язку з втратою вважати недійсним примірник 
покупця договору купівлі-продажу квартири, місто 
Донецьк, дванадцяте вересня 2005 року, бланк ВСМ 
№444062. Покупець – Гребенюк Наталія Володими-
рівна.

Згідно Заповіту № 1-128 від 24.03.2012 року 
померлого 24.03.2016 р.  

Єрьоміна Анатолія Андрійовича,  
Савчук Олена Анатоліївна 

вступила в спадщину.

Викрадений судновий білет на моторний човен 

«Казанка-6м» № УКА-6030К на ім’я Смотрова Сергія 

Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет, виданий на судно 

«Safter-350», № TRANSF35010G011, з реєстраційним 

номером КИВ-6531-К, власник Віт Ганна Василівна, 

вважати недійсним.

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації пульсокси-
метрів, апаратів штучної вентиляції легень (порта-
тивних), насосів інфузійних для дозованого введен-
ня лікарських засобів.

Аукціон відбудеться 11 квітня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холоди-
ло О.В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 191 
Київ

Про припинення дії Програми економічного 
співробітництва України і Російської Федерації  

на 2011 — 2020 роки
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Припинити дію Програми економічного співробітництва України і Російської 

Федерації на 2011 — 2020 роки, вчиненої 7 червня 2011 р. в м. Москві.
2. Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку Уряду 

Російської Федерації про рішення Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 192 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 березня 2018 р. № 192

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р.  
№ 74 «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і орга-
нізацій та інших наукових установ Національної академії наук» (Офіційний вісник України, 
2001 р., № 5, ст. 182; 2002 р., № 15, ст. 796; 2005 р., № 4, ст. 219; 2012 р., № 80, ст. 3223):

1) абзац третій підпункту «в» після слів «старшого наукового співробітника» допо-
внити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту «г» після слів «кандидата наук» доповнити словами  
«, доктора філософії».

2. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. № 488 «Про 
умови оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату» 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 871; 2002 р., № 12, ст. 578; 2005 р., № 4, 
ст. 219; 2012 р., № 80, ст. 3223):

1) абзац третій підпункту 1 після слів «старшого наукового співробітника» допо-
внити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту 2 після слів «кандидата наук» доповнити словами «, док-
тора філософії».

3. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1708 
«Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук» 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2304; 2005 р., № 4, ст. 219):

1) абзац третій підпункту 1 після слів «старшого наукового співробітника» допо-
внити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту 2 після слів «кандидата наук» доповнити словами «, док-
тора філософії».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 203 
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України  

від 14 липня 2010 р. № 574 і від 13 квітня 2011 р.  
№ 400

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплек-
су «Мистецький арсенал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 липня 2010 р. № 574 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1769; 2013 р.,  
№ 19, ст. 638), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки Національного камерного ансамблю «Київські солісти», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 400 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1184; 2013 р., № 12, ст. 455), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 березня 2018 р. № 203

ЗМІНИ,  
що вносяться до порядків, затверджених постановами   
Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 574 

і від 13 квітня 2011 р. № 400
1. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комп-
лексу «Мистецький арсенал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 липня 2010 р. № 574, викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка Національного камерного 
ансамблю «Київські солісти», Національного культурно-мистецького та музейно-
го комплексу «Мистецький арсенал», Національного комплексу «Експоцентр Украї-
ни», інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» для фінансо-
вої підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мис-
тецький арсенал» (далі — бюджетні кошти).». 

2. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю «Київські солісти», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 400, 
викласти в такій редакції: 

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка Національного камерного 
ансамблю «Київські солісти», Національного культурно-мистецького та музейно-
го комплексу «Мистецький арсенал», Національного комплексу «Експоцентр Укра-
їни», інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» для фінан-
сової підтримки Національного камерного ансамблю «Київські солісти (далі — бю-
джетні кошти).».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бухіннік Віктор Борисович, 12.08.1962 року народження, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район,  
с. Старомайорське, вул. Зарічна, буд. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 4 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого Деркача Т.А., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про 
підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання 
обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні № 22017050000000133 за ч. 2 
ст. 110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Офіційне  повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.05.2018 року ПАТ «Укртелеком» припиняє надання послуги без-

проводового доступу до мережі Інтернет у публічних хот-спотах, що бу-
ла доступна за карткою передплачених послуг «ВсеСвіт»  або  за спе-
ціальними логіном і паролем, оскільки такий спосіб користування є за-
старілим та не має попиту серед споживачів.

Водночас доступом до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi можна 
користуватися у центрах обслуговування абонентів Укртелекому, в пу-
блічних та громадських місцях у межах партнерських проектів.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном Контакт-цен-
тру 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів 
українських операторів) або на сайті www.ukrtelecom.ua

Публічне акціонерне товариство  
«РОДОВІД БАНК» 

(далі - AT «РОДОВІД БАНК») повідомляє, що відповідно до рішення вико-
навчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 
29 березня 2018 року № 913 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію 
AT «РОДОВІД БАНК» розпочато задоволення вимог кредиторів третьої чер-
ги, згідно з частиною шостою статті 12 та пунктом 3 частини першої стат-
ті 52 Закону Україні «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування ко-
штів на рахунок кредитора до повного погашення заборгованості.

Довідкова інформація за телефоном AT «РОДОВІД БАНК»: 0-800-50-88-88.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 210 
Київ

Деякі питання розпорядження майном  
публічного акціонерного товариства  

«Українська залізниця»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 11 Порядку розпорядження майном публічного акціонерно-

го товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 листопада 2017 р. № 1054 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 
155), такі зміни:

1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«відчуження шляхом передачі у державну або комунальну власність нерухомого 

майна для розміщення державного органу або органу місцевого самоврядування;»;
2) абзац тринадцятий після слів «визначеному Законом України «Про концесії» 

доповнити словами «, а у державну або комунальну власність — у порядку, визначе-
ному Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас-
ності».

2. Прийняти рішення про відчуження шляхом передачі у державну власність не-
житлової будівлі (корпус № 1, літер А, інвентарний номер 8700100000121) по вул. 
Середньофонтанській, 14, у м. Одесі публічного акціонерного товариства «Україн-
ська залізниця».

3. Погодитися з пропозицією Національного антикорупційного бюро та публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо передачі нежитлової будівлі, 
зазначеної у пункті 2 цієї постанови, у державну власність із закріпленням її на праві 
оперативного управління за зазначеним Бюро.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 березня 2018 р. № 211 
Київ

Про внесення зміни в додаток до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 25 листопада 2015 р. № 971
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопа-

да 2015 р. № 971 «Про затвердження переліку органів державної влади, що підляга-
ють безоплатній охороні Національною гвардією» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 96, ст. 3292), доповнивши його після позиції

«Дніпропетровська облдержадміністрація 00022467»
такою позицією:

«Донецька облдержадміністрація 00022473».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Обережно, інтернет!
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ШАХРАЙСТВО. Первомайська місцева прокуратура Мико-
лаївської області в суді довела провину 28-річної жительки міс-
та, яка через інтернет ошукала 52 громадян. Судовий розгляд 
встановив, що злочинна діяльність шахрайки тривала з верес-
ня 2016 року по квітень 2017-го. Зловмисниця зареєструвала-
ся на одному із сайтів, де розміщувала оголошення про продаж 
товару, якого не існувало, — одягу, взуття та електричних при-
ладів з обов’язковою передоплатою. Після того як потерпілі пе-
рераховували їй кошти на банківські картки як оплату, шахрай-
ка їм нічого не надсилала. У такий спосіб зловмисниця ошука-
ла понад півсотні громадян, завдавши їм матеріальної шкоди 
на загальну суму 32 600 гривень. 

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст.190 КК України, а саме заво-
лодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене 
шляхом незаконних операцій з використанням електронно-об-
числювальної техніки. Завдяки чіткій позиції державного обви-
нувача та достатній доказовій базі провину зловмисниці дове-
дено в повному обсязі.

Військові нагороди 
чотирилапим

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАСЛУЖИЛИ! За виконання завдань на Донбасі в Харко-
ві нагородили службових собак Східного теруправління Наці-
ональної гвардії України. Про це розповіли у прес-службі Нац-
гвардії та уточнили, що з допомогою чотирилапих помічників 
військовослужбовці Національної гвардії перевірили на блок-
постах 1300 транспортних засобів. Виявлено гранату Ф-1 із за-
палом, автомат АК-47, 37 набоїв різного калібру до вогнепаль-
ної зброї.

За високі показники, професіоналізм, якісну організацію під-
готовки та результативне використання службових собак нац-
гвардійців нагороджено нагрудними знаками «За доблесну 
службу» і вперше в історії Нацгвардії заохочено відзнакою — 
медаллю для службових собак «За віддану службу» III ступеня 
службових собак Зару та Яву.

По вербній неділі 
уже плуг при ділі
ТРАДИЦІЇ. У Чистий четвер підстригають дітям волосся — 
щоб росли здоровими і розумними

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як і передбачалося, бе-
резень підтвердив свій 

мінливий характер. І хоч 
сильними морозами не до-
шкуляв, буревіями завдав 
чималої шкоди. Але нео-
хоче, поволеньки зима від-
ступає. Сонечко припікає 
щодень відчутніше, а пів-
денний вітерець частіше 
повіває теплом. Та найпе-
реконливіша ознака, що 
весна настала, — поява на 
столичних вулицях торгів-
ців пролісками. На жаль, 
жодні заборони на цих ни-
щителів червонокниж-
ного первоцвіту не діють. 
Днями побачив на бульва-
рі Лесі Українки кількох 
здорових юнаків, які сно-
вигали в потоці автомобі-
лів, пропонуючи свій зло-
чинний товар. Щоправда, 
я не помітив, щоб хтось із 
водіїв купував букетики. 
Та хіба всі в нас керуються 
здоровим глуздом…

У квітні маємо три вели-
кі релігійні свята: Вербну 
неділю (1), Благовіщення 
Пресвятої Богородиці (7), 
Світле Христове Воскре-
сіння (8). 

Народна мудрість ка-
же: «По вербній неділі уже 
плуг при ділі». Це нагаду-
вання хліборобам про під-
готовку до весняно-польо-
вих робіт. Свято вшанову-
ється за тиждень до Ве-
ликодня. Цього дня віряни 
приходять до церкви з бу-
кетами вербових гілочок. 
Після їх освячення, повер-
нувшись з богослужіння 
додому, гілочки висаджу-
ють по межах садиб, біля 
криниць, джерел, на бере-
гах ставків і річок. 

Верба в Україні вважа-
ється святим деревом. Її 
оспівано у народних піс-
нях, це символ релігійних 
обрядів (на святі Івана Ку-
пайла, весіллях). Настоя-
ми з вербових гілок ліку-
ють простуду, а потовче-
ним листям загоюють ра-
ни. За народними при-
кметами, Вербний тиж-
день завжди відзначаєть-
ся холодною погодою, час-
то дощовою. Хліборобів 
це тішить: земля запаса-
ється вологою, влітку бу-
дуть щедрі сіножаті. Якщо 
ж Вербний тиждень ви-
дасться теплим — до ви-
соких врожаїв садовини і 
яровини. 

«На Благовіщення весна 
зиму перемагає», — каже 
народне прислів’я. Цього 
дня не можна братися за 
жодну роботу. Жінки на-
віть коси не заплітають. Іс-
нує легенда: колись зозу-
ля почала вити на Благо-
віщення гніздо. За це Гос-

подь її покарав. Відтоді во-
на й стала бездомною ман-
дрівницею і підкидає яйця 
у чужі гнізда.

Господарі виводять на 
прогулянку худобу, спус-
кають з ланцюгів собак — 
«щоб весну зустрічали». 
Дівчата на виданні збира-
ють у гаю березові сереж-
ки. Їх загортають у весіль-
ні рушники і зберігають у 
скринях до шлюбу. Спосте-
рігаючи за народними при-
кметами на Благовіщення, 
народні синоптики склада-
ють прогнози на майбутнє. 

Якщо йтиме дощ — до вро-
жайного літа; якщо ранок з 
приморозком — гарно вро-
дять овочі; похмурий день 
віщує дощову весну. Якою 
буде погода на Благовіщен-
ня — такою й на Великдень 
і до кінця місяця.

Цього року свято Бла-
говіщення припадає на кі-
нець Страсного тижня, 
найважливіший день якого 
— Чистий четвер. За дав-
ньою традицією, це день 
великого очищення обі-
йстя, тіла й душі від нако-
пиченого бруду. Вважаєть-

ся, що цього дня особливо 
цілющу силу має вода. Піс-
ля того як приберете над-
ворі і в помешканні, обмий-
те тіло з голови до ніг про-
холодною водою й одяг-
ніться у чисте вбрання. 
Цей обряд убезпечить гос-
подарство від негараздів, а 
вас — від підступних хво-
роб. За іншим давнім зви-
чаєм, у Чистий четвер під-
стригають дітям волосся — 
щоб росли здоровими і ро-
зумними. 

Великдень, або Світ-
ле Христове Воскресіння 
— одне з найурочистіших 
християнських свят. Із ве-
чірньої суботньої літур-
гії богослужіння у церквах 
відбуваються всю ніч. Ду-
ховенство здійснює навко-
ло храму хресний хід. Ба-
тюшка окроплює парафіян 
свяченою водою. За тради-
цією, вони приносять ко-
шики з паскою, крашан-
ками, іншими наїдками, 
якими після повернення з 
церкви сім’я розговляєть-
ся за святковим столом.

За Великоднім тижнем 
починається поминаль-
ний. У народі його ще на-
зивають Проводи, Гробки. 
Це також давня християн-
ська традиція — відслужи-
ти поминальні молебні на 
могилах рідних. Віднедав-
на у багатьох містах і селах 
України такі поминальні 
літургії правлять і на мо-
гилах жертв Голодомору 
1932—1933 років. Генетич-
но ленінсько-сталінський 
режим виявив особливо 
жорстокі ознаки, коли чи-
нили геноцид проти укра-
їнського народу. Голодомор 
був каральною акцією уми-
ротворення, простіше — 
засобом нищівного упоко-
рення України. Таке упо-
корення нашої держави з 
боку Росії триває й нині на 
очах усіє ї світової спільно-
ти. Чим це має скінчити-
ся? 15 березня 1933 року 
вигнанець Росії Л. Троць-
кий надіслав до політбюро 
ВКП(б) листа з турецького 
поселення, в якому йдеть-
ся: «Цілком безнадійною і 
погибельною є думка опа-
нувати нинішні обставини 
з допомогою самих лише 
репресій. Але вас штовхає 
по похилій площині інерція 
власної політики. Однак у 
кінці похилої площини — 
прірва» (журнал «Знамя», 
1990, №7).

Цей присуд стосуєть-
ся не лише подій далеких 
1930-х років, це своєрід-
не нагадування кремлів-
ській еліті про те, що її те-
перішня агресивна «інер-
ція власної політики» не-
впинно наближає країну 
до міжнародної ізоляції, 
тобто до прірви. 

НАШ КАЛЕНДАР

1 квітня — День геолога; День сміху; Вербна неділя
2 квітня —  100 років від дня народження О. Гончара, україн-

ського письменника
4 квітня —  Міжнародний день просвіти з питань мінної небез-

пеки та допомоги в діяльності щодо розмінування
6 квітня — Міжнародний день спорту задля миру та розвитку
7 квітня —  Всесвітній день здоров’я; Міжнародний день 

пам’я ті про геноцид у Руанді; Благовіщення Пре-
святої Богородиці

8 квітня — Світле Христове Воскресіння. Великдень
11 квітня —  Міжнародний день звільнення в’язнів фашист-

ських таборів
12 квітня —  День працівників ракетно-космічної галузі Украї-

ни; Міжнародний день польоту людини в космос
17 квітня — День пожежної охорони
18 квітня — День пам’яток історії та культури
19—23 квітня — Глобальний тиждень ґрунту ООН
21 квітня — День довкілля
22 квітня — Міжнародний день матері-Землі
23 квітня — Всесвітній день книги й авторського права
23—29 квітня — Всесвітній тиждень імунізації
25 квітня —  Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

малярію
26 квітня —  День Чорнобильської трагедії; Міжнародний день 

інтелектуальної власності
28 квітня —  День охорони праці; Всесвітній день охорони праці
29 квітня —  День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї
30 квітня — Міжнародний день джазу

Верба вже прокинулася від зимового сну  
і налаштовує нас на Великодні свята


