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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Приєднання 

залишається абсолютно 
добровільним. Тільки 

спільне рішення міста і 
селищної громади, яка 

хоче об’єднатися, 
дасть змогу  

це зробити».

Вигідно і державі,  
й інвестору 

ОЩАДЛИВІСТЬ. 348 тендерів на закупівлю послуг енергосер-
вісу для бюджетних установ оголошено з жовтня 2017 року — від-
тоді, як було впроваджено ЕСКО-модуль у системі публічних елек-
тронних закупівель ProZorro. З них успішно проведено 172 аукціо-
ни, в різних регіонах країни укладено 37 угод на 40 мільйонів гри-
вень. Найбільший енергосервісний договір укладено в Баришівці 
на Київщині про комплексне утеплення загальноосвітньої школи 
на суму 10 мільйонів гривень. Його розраховано на 14 років.

«Статистика свідчить, що місцева влада та інвестори виявляють 
дедалі більше інтересу до ЕСКО — прозорого механізму залучен-
ня приватного капіталу до утеплення шкіл, дитсадків, лікарень, ін-
ших об’єктів соціальної сфери. При цьому не витрачається жодної 
копійки з бюджету», — прокоментував подію голова Держенергое-
фективності Сергій Савчук.

Інвестор повертає вкладені кошти за рахунок досягнутої еконо-
мії енергоресурсів, бо він, як ніхто інший, зацікавлений в якості про-
ведених робіт. У виграші залишається й бюджетна установа, яка 
чимало заощадить на оплаті комунальних платежів.

8,1 млрд м3

становив у березні транзит газу 
через українську ГТС. За даними 

Укртрансгазу, це на 21,3% більше,  
ніж рік тому

САДІВНИЦТВО. Вітчизняна галузь істотно розширила географію 
збуту своєї продукції, що свідчить про її добрі перспективи

Українські яблука вийшли 
на європейський ринок

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про міфи щодо поглинання містом 
сіл під час формування ОТГ

6
ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, 
газу та продуктів їх переробки» 
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Про фермерів дбатимуть значно більше,  
ніж про агрохолдинги
АПК.  Система державної підтримки сільського господарства на 2018 рік має загальний 
бюджет 6,3 млрд гривень

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Сівба ярих культур старту-
вала в Херсонській та Ми-

колаївській областях, повідо-
мив перший заступник міністра 
аграрної політики і продоволь-
ства Максим Мартинюк. Зага-
лом цього року ці роботи почали 

проходити з місячним запізнен-
ням.  А вартість посівної кампа-
нії в 2018-му становитиме 4 ти-
сячі гривень на гектар, що на 
10% більше показника 2017 року.

Згідно з його інформацією, ста-
ном на 2 квітня в Херсонській об-
ласті ячменем засіяно 4 тис. га, го-
рохом — 0,3 тис. га. У Миколаїв-
ській області ячменем засіяно 0,6 

тис. га. Посівні площі під сільсько-
господарськими культурами під 
урожай 2018 року станови-
тимуть 27,2 млн га, що відпо-
відає показнику 2017 року.

ВЕЛИКДЕНЬ

Українську писанку шанують  
у світі: в Аргентині встановили 
пам’ятник, а Канада 
викарбувала позолочену 
монету в 20 доларів 3
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ОРІЄНТИР № 14
35. Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафто-

вих, газових і газоконденсатних родовищах, затверджені Мінгазпромом, Міннафто-
промом та Мінгео 9 вересня 1982 року.

36. Затверджені Держгіртехнаглядом та Мінкольорметом:
Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і 

кремнію) від 26 листопада 1982 р.;
Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного 

силуміну від 13 травня 1987 року.
37. Інструкція техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних ви-

робів з полімерних матеріалів, затверджена Міністерством медичної та мікробіоло-
гічної промисловості 1983 року.

38. Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, 
настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установ-
ках напругою до і вище 1000 В, затверджені Міністерством суднобудівної промисло-
вості та Центральним комітетом галузевої профспiлки 1983 року.

39. Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах 
Міненерго СРСР, затверджені Центральним комітетом профспiлки працівників елек-
тростанцій та електротехнічної промисловості 29 червня 1983 р. та Міністерством 
енергетики і електрифікації 4 жовтня 1983 року.

40. Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і 
службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР, затвер-
джені Міністерством культури 16 листопада 1983 року.

41. Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах, за-
тверджені Мінвуглепромом 8 грудня 1983 року.

42. Затверджені Мінзв’язку:
Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств від 

28 грудня 1983 р.;
Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина I. Техніка безпеки при ор-

ганізації будівельного виробництва. від 27 лютого 1984 р.;
Техніка безпеки при будівництві споруд зв’язку. Частина II. Техніка безпеки при 

монтажі металоконструкцій щогл і веж. АЧ-3016-8 від 18 червня 1987 р.;
Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач від 30 

червня 1987 р.;
Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР від 12 жовтня 

1989 року.
43. Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів ін-

дивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненер-
го СРСР, затверджені Міністерством енергетики і електрифікації 26 січня 1984 року.

44. Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічно-
го і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджені Мініс-
терством енергетики і електрифікації 29 січня 1984 року.

45. Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом, затвер-
джені Міністерством нафтової промисловості 9 лютого 1984 року.

46. Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, не-
безпечних за нафтогазопроявами, затверджена Мінвуглепромом 2 березня 1984 року.

47. Затверджені Міноборонпромом:
Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх 

основі від 22 січня 1985 р.;
Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною від 22 січ-

ня 1985 р.;
Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробо-

струменним способами від 30 грудня 1985 р.;
Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і 

хімічних покриттів від 30 грудня 1985 року.
48. Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором, затверджений Мінхімпромом 

1 квітня 1985 року.
49. Правила безпеки праці в морських портах РД 31.82.03-87, затверджені нака-

зом Мінморфлоту від 10 липня 1987 р. № 108.
50. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залі-

зобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор, за-
тверджені Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисло-
вості будівельних матеріалів 29 травня 1985 р. та Мінпромбудматеріалів 11 черв-
ня 1985 року.

51. Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруй-
них речовин і хлору на підприємствах галузі, затверджені Мінсудпромом 1985 року.

52. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних ма-
теріалів та виробів з полімерної сировини, затверджені Мінпромбудматеріалів 1985 
року.

53. Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та ін-
ших плаваючих споруд, затверджена Мінгазпромом 7 березня 1986 року.

54. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засо-
бів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і 
роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища, затверджені 
Держкомгідрометом 20 березня 1986 року.

55. Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, затвер-
джена Держгіртехнаглядом 29 серпня 1986 року.

56. Затверджені Міннафтохімпромом:
Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підпри-

ємствах Міннафтохімпрому СРСР від 19 вересня 1986 р.;
Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в 

організаціях Міннафтохімпрому СРСР від 22 грудня 1986 року.
57. Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах 

і в організаціях Мінхімпрому, затверджена Мінхімпромом 25 листопада 1986 року.
58. Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості, затвер-

джені Держгіртехнаглядом та Мінхімпромом31 грудня 1986 року.
59. Правила безпеки для кислотних виробництв галузі, затверджені Мінмашино-

будуванням 9 вересня 1987 року.
60. Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз 

і автозаправних станцій, затверджені Державним комітетом по забезпеченню нафто-
продуктами 16 листопада 1987 року.

61. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 
затверджені Держгіртехнаглядом 27 листопада 1987 року.

62. Постанова Держкомпраці від 16 грудня 1987 р. №731/П13 «Про порядок без-
платної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і служ-
бовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці».

63. Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів ін-
дивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття праців-
никам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я, затверджені 
Мінохорониздоров’я 29 січня 1988 року.

64. Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових 
об’єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використан-
ня глибоководного водолазного комплексу, затверджені Мінгазпромом 1 листопа-
да 1988 року.

65. Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологіч-
них об’єктів та їх протиаварійного захисту, затверджені Держгіртехнаглядом 5 січ-
ня 1989 року.

66. Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88), за-
тверджені Головним управлінням геодезії та картографії при Раді Міністрів 9 люто-
го 1989 року.

67. Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спе-
ціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах Держосвіти СРСР, за-
тверджені Державним комітетом з народної освіти 13 жовтня 1989 року.

68. Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві, затверджені 
Міністерством важкого машинобудування 14 грудня 1989 року.

69. Правила безпеки праці при пневмогідровипробуваннях, затверджені Мінавіа-
промом 26 грудня 1989 року.

70. Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремон-
ті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу 
ЦТ-4769, затверджені Міністерством шляхів сполучення 30 грудня 1989 року.

71. Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт 
КР 39-024-90. Геодезична служба, затверджена Міннафтогазпромом та Держгіртех-
наглядом 1990 року.

72. Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях 
електропередачі змінного струму напругою 110-1150 кв, затверджені Міністерством 
енергетики і електрифікації 24 грудня 1990 року.

73. Затверджені Мінтрансбудом:
Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації за-

лізниць від 1991 р.;
Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць від 1991 року.
74. Перелік будівель, приміщень і споруд Міністерства хімічної промисловості, 

що підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння, затверджений 
Мінхімпромом 15 квітня 1975 року.

75. Наказ Держкіно від 12 липня 1976 р. № 329 «Правила пожежної безпеки, тех-
ніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату».

76. Наказ Мінзаготівель від 24 листопада 1977 р. № 410 «Правила пожежної без-
пеки для підприємств, організацій і установ Міністерства заготівель СРСР».

77. Настанова з організації пожежно-профілактичної роботи на суднах і берего-
вих об’єктах Мінморфлоту СРСР, затверджена Мінморфлотом 19 жовтня 1978 року.

78. Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків, затверджені Міненерго від 
22 жовтня 1979 року.

79. Наказ Мінзаготівель від 24 вересня 1980 р. № 318 «Перелік будівель і примі-
щень Міністерства заготівель СРСР, що підлягають обладнанню автоматичною по-
жежною сигналізацією».

80. Правила пожежної безпеки в лісовій та деревообробній промисловості, за-
тверджені Мінлісцелюлозпапірдеревообробпромом 26 червня 1981 року.

81. Інструкція з експлуатації установок пожежогасіння в електроприміщеннях під-
приємств чорної металургії, затверджена Мінчорметом 20 січня 1982 року.

82. Перелік будівель і приміщень Державного комітету СРСР з телебачення та ра-
діомовлення, що підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасін-
ня і автоматичною пожежною сигналізацією, затверджений Держтелерадіо 3 люто-
го 1983 року.

83. Наказ Мінрадіопрому від 29 квітня 1983 р. № 234 «Правила пожежної безпеки 
для підприємств і організацій Міністерства».

84. Інструкція про організацію роботи з пожежної безпеки на підприємствах Союз-
держцирку, затверджена Союздержцирком 18 листопада 1983 року.

85. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій системи Держпоста-
чу СРСР, затверджені Держпостачем 26 січня 1984 року.

86. Наказ Міненерго від 25 січня 1985 р. № 8 «Інструкція про заходи пожежної без-
пеки при виконанні зварювальних і інших вогневих робіт на енергооб’єктах».

87. Наказ Мінзаготівель від 19 серпня 1985 р. № 251 «Інструкція з організації без-
печного проведення вогневих робіт у будівлях, приміщеннях і спорудах з вибухопо-
жежонебезпечними і пожежонебезпечними виробництвами на підприємствах систе-
ми Міністерства заготівель СРСР».

88. Правила пожежної безпеки в нафтовій промисловості, затверджені Міннафто-
промом 25 листопада 1985 року.

89. Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах Мін-
морфлоту СРСР, затверджені Мінморфлотом 6 травня 1987 р. № 61.

90. Наказ Мінморфлоту від 29 травня 1987 р. № 80 «Керівництво з проведення по-
жежно-профілактичної роботи на суднах Міністерства морського флоту, що знахо-
дяться в експлуатації».

91. Наказ Держматрезерву від 16 вересня 1988 р. № 146 «Перелік будівель і примі-
щень Держкомітету СРСР з матеріальних резервів, що підлягають обладнанню уста-
новками автоматичного пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією».

92. Відомчі вказівки з протипожежного проектування підприємств, будівель і спо-
руд нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Міннафтохімп-
ромом 1988 року.

93. Наказ Держкомматрезерву від 2 серпня 1988 р. № 130 «Правила пожежної 
безпеки для підприємств Держкомітету СРСР з матеріальних резервів».

94. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій Державного ко-
мітету СРСР з телебачення і радіомовлення, затверджені Держтелерадіо 28 серп-
ня 1989 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 березня 2018 р. № 161-р 
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) 

на період до 2020 року
1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми утилізації компонентів рідко-

го ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року, що додається.
Визначити Державне космічне агентство державним замовником Програми.
2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими централь-

ними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові 
Міністрів України проект Державної цільової програми утилізації компонентів рідко-
го ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 161-р

КОНЦЕПЦІЯ  
Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого  

ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року

Визначення проблеми,  
на розв’язання якої спрямована Програма

Компоненти рідкого ракетного палива — пальне типу гептил (далі — компонен-
ти ракетного палива) у кількості 96,7 тонни зберігаються на підприємствах, що нале-
жать до сфери управління ДКА:

60 тонн гептилу — на державному підприємстві «Конструкторське бюро «Півден-
не» імені М. К. Янгеля»;

36,7 тонни гептилу — на державному підприємстві «Виробниче об’єднання Пів-
денний машинобудівний завод імені О. М. Макарова».

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Державна цільова програма утиліза-
ції компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року (далі — 
Програма), такі:

компоненти ракетного палива є високотоксичними агресивними хімічними ріди-
нами, які вимагають особливих умов їх зберігання, порушення яких може призвести 
до виникнення безпосередньої загрози для життя і здоров’я населення;

залишки високотоксичних вибухонебезпечних компонентів ракетного палива, які 
у процесі використання вийшли з кондиції, не підлягають подальшому використан-
ню і підлягають утилізації;

випробувальні стенди із залишками компонентів ракетного палива, які не викорис-
товувались останні 15–20 років, морально і фізично застаріли, використання їх в по-
дальшому неможливе, а зберігання в них залишків токсичних речовин є небезпечним.

Розроблення Програми відповідає пріоритетам державної політики, зокрема 
Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 
26 травня 2015 р. № 287 (пункт 3.9. Загрози екологічній безпеці).

Програма (державний замовник — ДКА) передбачає утилізацію компонентів ра-
кетного палива типу гептил у кількості 96,7 тонни з обсягом фінансування орієнтов-
но 110,229 млн. гривень.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  
необхідності її розв’язання програмним методом

Проблема знищення великої кількості компонентів ракетного палива виникла з 
початку 1990-х років після зняття з бойового чергування стратегічних ракетних комп-
лексів наземного базування.

З 1995 по 2015 рік було прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України з вилу-
чення та утилізації токсичних речовин, в тому числі затверджено дві державні про-
грами:

Державна програма утилізації рідинних компонентів ракетного палива та інших 
токсичних технічних речовин на 1999–2001 роки, затверджена постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 568 (Офіційний вісник України, 2008 p., 
№ 49, ст. 1621);

Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива та ін-
ших токсичних технічних речовин на 2010–2014 роки, затверджена постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874 (Офіційний вісник України, 2010 
p., № 74, ст. 2618).

Через відсутність фінансування ДКА з боку державного бюджету за зазначеними 
заходами та програмами залишилися неутилізованими 96,7 тонни компонентів ра-
кетного пального, які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управ-
ління ДКА.

Для запобігання підвищенню рівня загрози техногенної аварії необхідно утилізу-
вати залишки компонентів ракетного палива та виконати заходи з ліквідації наслід-
ків їх зберігання.

Розв’язати зазначені завдання можливо тільки за умови цільового державного 
фінансування, для чого доцільно розробити і затвердити Програму.

Мета Програми
Метою Програми є здійснення заходів із зберігання та поетапної утилізації всіх 

надлишкових та непридатних високотоксичних запасів компонентів ракетного пали-
ва (гептилу), які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управлін-
ня ДКА, з використанням технологічних процесів, які відповідатимуть вимогам тех-
ногенної та екологічної безпеки, а також нейтралізація та ліквідація місць зберіган-
ня компонентів ракетного палива, що дасть змогу запобігти виникненню надзвичай-
них ситуацій.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми  
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливими варіантами розв’язання проблеми є:
підготовка робочих місць для приймання, зберігання компонентів ракетного па-

лива (некондиційного гептилу) на складах державного підприємства «Виробниче 
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» після його отри-
мання від Міноборони;

розроблення та впровадження заходів із забезпечення подальшого безпечного 
зберігання компонентів ракетного палива особовим складом державного підприєм-
ства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макаро-
ва»;

утилізація (знищення) залишків компонентів ракетного палива, які зберігаються 
на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА.

Перший та другий варіанти передбачають значні фінансові витрати, до того ж, 
зважаючи на значні строки консервації та некондиційний стан як самого палива, так і 
ємностей для його зберігання, абсолютно не гарантують безпечне зберігання компо-
нентів ракетного палива та запобігання екологічній катастрофі.

Третій варіант передбачає знищення компонентів ракетного палива шляхом йо-
го високотемпературного спалювання в екологічно безпечний спосіб на підприєм-
ствах, що належать до сфери управління ДКА, та є технічно та економічно можливим.

З урахуванням результатів порівняльного аналізу можливих варіантів розв’язання 
проблеми утилізації компонентів ракетного палива оптимальним є третій варіант, 
який передбачає утилізацію компонентів ракетного палива безпечним термічним 
способом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,  
строк виконання Програми

Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом:
утилізації компонентів ракетного палива за процедурою закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
Способами розв’язання проблеми є:
проведення комплексу заходів з підготовки місць зберігання компонентів ракет-

ного палива до проведення утилізації;
утилізація компонентів ракетного палива технічно прийнятним та економічно 

ефективним способом;
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків експлуатації місць зберігання компо-

нентів ракетного палива та рекультивації земель, на яких вони зберігались.
Строк виконання Програми — 2018–2020 роки.

Очікувані результати виконання Програми,  
визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу утилізувати компоненти ракетного палива, які 
зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, протягом 
трьох років і ліквідувати наслідки їх зберігання.

У результаті виконання Програми планується досягти:
в економічній сфері:
— зменшення обсягів поточних витрат, пов’язаних з утриманням місць зберіган-

ня компонентів ракетного палива, що сприятиме економії близько 6 млн. гривень, які 
витрачаються на їх щорічне утримання;

— часткової компенсації витрат державного бюджету на виконання заходів Про-
грами за рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту і майна, які буде ви-
вільнено після ліквідації місць зберігання, що дасть змогу поповнити державний бю-
джет на суму близько 15 млн. гривень;

у соціальній сфері:
— зниження соціальної напруженості і негативного ставлення громадськості до 

місць зберігання компонентів ракетного палива;
— збереження чисельності працівників підприємств промисловості, які мають до-

свід роботи з ракетним паливом;
— збільшення кількості робочих місць на державних підприємствах;
у сфері техногенної та екологічної безпеки:
— поліпшення екологічного стану, ліквідації потенційної загрози здоров’ю насе-

лення та навколишньому природному середовищу;
— зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових  
ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, пов’язаних з виконанням Програми, орієнтовно становитиме 
110,229 млн. гривень і щороку повинен уточнюватися під час складання проекту Дер-
жавного бюджету України на наступний рік.

Особовий склад, який буде залучатися до підготовки місць зберігання компонен-
тів ракетного палива, має достатню кваліфікацію та досвід роботи для забезпечен-
ня безаварійної роботи існуючих інженерних комунікацій та належного стану об’єктів 
зберігання. Водночас у процесі підготовки робіт з утилізації компонентів ракетно-
го палива слід організувати додаткове навчання фахівців за необхідною спеціаліза-
цією, зокрема з вилучення із стендів та здійснення перевезень компонентів ракет-
ного палива.
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Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області (87555, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 31) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Дерев’янкіна Сергія Володимировича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дерев’янкін Сергій Володимирович, 28.12.1982 року наро-
дження, викликається 11 квітня 2018 року на 10.00 годину, 12 квітня 2018 ро-
ку на 14.00 годину, 18 квітня 2018 року на 16.00 годину та 20 квітня 2018 року 
на 10.00 годину до суду в кабінет № 5 з паспортом для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Томілін О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спе-

ціальне кримінальне провадження № 636/2173/17 стосовно Богомолової Валенти-
ни Михайлівни, 16.11.1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинувачена Богомолова В. М. зареєстрова-
на за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Шевчен-
ка (Леніна), 28, кв. 1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд Харківської 
області викликає Богомолову Валентину Михайлівну в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 10 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. у залі Чугуївського міського суду 
Харківської області за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Суддя Гуменний З. І.

Публікація в № 54 від 21.03.18 
«Урядового кур’єра» 

оголошення про продаж 
нерухомого майна 

ДП «Криворізька автобаза №16 
ВАТ «Криворіжбудтранс» 

на торгах (аукціоні) 
є помилковою. Просимо 

вибачення.
Ліквідатор ДП  «Криворізька 

автобаза №16  
ВАТ «Криворіжбудтранс»  

арбітражний керуючий 
Ракіна А. А.

Викрадені у довірителя 
примірники Договору 

про участь у ФФБ 
№ 08-3/01-01 від 09.01.2007 р., 

Договору уступки 
майнових прав № 08-3/12У 
від 10.01.2007 р., Договору 

міни від 07.01.2008 р., 
укладені між 

ТОВ «Фінансова установа 
«Інвестбуд» та Лозовим 
Петром Григоровичем, 
вважати недійсними.
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ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення

щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРКОМУНБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F75G19212

Нежиле (вбудоване) приміщення загальною 
площею 151,8 кв. м., що складає 34/100 част-
ки нежилого (вбудованого) приміщення за-
гальною площею 448,1 кв. м., розташоване за 
адресою: Луганська обл., м. Кремінна, пров. 
Дружби (Октябрський), буд. 7 та інші основні 
засоби у кількості 101 од.

Дата проведення  
відкритих торгів  
(аукціону)/ 
електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) - 
12.04.2018
Другі відкриті торги (аукціон) – 
23.04.2018
Треті відкриті торги (аукціон) – 
04.05.2018
Четверті відкриті торги (аукціон) – 
15.05.2018

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

www.prozorro.sale

Час проведення  
відкритих торгів  
(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

http://www.fg.gov.ua/assets-selling 

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина 
Павла Григоровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає:

обвинуваченого Трубіцина Павла Григоровича, 
27.08.1972 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Горлівка, вул. Матросо-
ва, 108, кв. 61, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 10 квітня 2018 року о 13 годині 20 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000789 (номер спра-
ви 1-кп/243/818/2017) за обвинуваченням Клешньо-
ва Олександра Івановича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає:

обвинуваченого Клешньова Олександра Іванови-
ча, 14.11.1958 року народження, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: м. Горлівка, пров. Лені-
на, 233, кв. 57, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13 квітня 2018 року о 08 годині 40 хвилин у 
залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Кляночкіна Олександра Володимировича, 
16.08.1969 року народження, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кля-
ночкін О. В. (зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. 
Генерала Толбухіна, 83/30, проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Артема, 80) викликається на 11.04.2018 ро-
ку на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Запривода О.Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, 
с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: 
м. Донецьк, вул. Ліста, 36) викликається на 11.04.2018 
року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні  
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого  
(in absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

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

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 

F03GL19164 Право вимоги за кредитними договорами № 72-07-Г та № 77-07-Г
F03GL19165 Право вимоги за кредитними договорами № 110507/01; № 64407/01 та майнові права за 

кредитними договорами № 50907/01; № 102807/01
F03GL19166 Право вимоги за кредитними договорами № 2918408/01 та № 2377808/01
F03GL19167 Право вимоги за кредитними договорами № 2284308/01 та № 376208/01
F03GL19168 Право вимоги за кредитними договорами № 90707/01 та № 118007/01
F03GL19169 Право вимоги за кредитними договорами № 66007/01 та № 93807/01
F03GL19170 Право вимоги за кредитним договором № 2155808/01 та майнові права за кредитним до-

говором № 2248808/01
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175975/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175978/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175980/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175982/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175984/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175985/index.php?lang=ua 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/175987/index.php?lang=ua 
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 16.05.2018 р. Час проведення від-

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

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/5869/17 за обвинуваченням Семенової Тетяни Вікторів-
ни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в 
підготовче судове засідання на 10 квітня 2018 року о 09 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 766/5095/17 за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікто-
ровича, 24 січня 1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Шестакова Костянтина Ві-
кторовича у судове засідання на 10 квітня 2018 року о 10 годи-
ні 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 
1-кп/229/76/2018 за обвинуваченням Загребельного Віктора Ва-
сильовича, 27.10.1952 р.н., за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваче-
ний у справі Загребельний В. В. (останнє відоме суду місце про-
живання: м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 89, кв. 29) викли-
кається на 11 квітня 2018 року на 09.00 год. до суду, зал судо-
вих засідань № 2, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження № 233/3432/16-к 
за обвинуваченням Веселко О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за 
відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Веселко Олександр 
Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. 
Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.00 год. 11 квітня 2018 
року (корп. № 2, каб. № 18) для участі у судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (міс-
то Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Гнибеди Віктора Сергі-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійовича викликається 
на 12 квітня 2018 року на 08.15 годину до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької області 
для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто 
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Лакізи Олексія Ігорови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович викликається на 
13 квітня 2018 року на 09.00 годину до Орджонікідзевського 
районного суду міста Маріуполя Донецької області для учас-
ті в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні Дружківського міського суду Донецької об-
ласті, вул. Енгельса, № 45, знаходиться кримінальне прова-
дження № 1-кп/229/104/2018, справа номер № 229/1995/17 
відносно обвинуваченого Журавльова Артема Геннадійови-
ча за ст. 258-3 ч. 1 КК України, проживаючого за адресою: 
Донецька область, Костянтинівський район, с. Райське, вул. 
Дружківська, 28.

Суд викликає як обвинуваченого Журавльова Артема Ген-
надійовича в судове засідання для розгляду кримінального 
провадження, яке відбудеться 13 квітня 2018 року о 09.30 в 
залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Втрачені права 

на керування судновим 

транспортом, видані 

Демченку Боліславу 

Георгійовичу, реєстраційний 

номер судна КИВ 06-32К, 

вважати недійсними.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»  
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!

Доцент кафедри фізіології, медичної біології,  біологічної фізики та біологічної хімії – 1 ст.
Викладач кафедри фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії – 1,25 ст.
Старший викладач кафедри фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії – 1,5 ст.
Асистент кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії – 1 ст. 
Асистент кафедри дитячих хвороб – 1 ст.
Викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін - 1 ст.
Старший викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін - 1 ст.
Доцент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології – 0,75 ст.
Асистент кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК та спортивної медицини – 0,5 ст.
Професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб – 0,5 ст.
Асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії – 3 ст.
Доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії – 0,5 ст.
Асистент кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології – 0,5 ст.
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біо-

медичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 ст.
Професор кафедри клінічних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук ПВНЗ «Київ-

ський медичний університет» – 0,75 ст.
Асистент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біо-

медичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 ст.
Доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біоме-

дичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 ст.
Асистент кафедри терапевтичної стоматології – 0,5 ст.
Асистент кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків – 2,75 ст.
Асистент кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії – 1 ст.
Доцент кафедри хімії – 1 ст.
Асистент кафедри хірургічних хвороб №2 – 0,25 ст.
Асистент кафедри хірургічних хвороб №1 – 1 ст.
Доцент кафедри хірургічних хвороб №1 – 1 ст.
Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії – 1 ст.
Директор «Харківського інституту медицини та біомедичних наук ПВНЗ «Київський медичний університет» – 1 ст.
Бажане знання англійської мови!
Термін подачі документів – місяць з дня опублікування оголошення.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 044 238 68 57.
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9 (відділ кадрів), телефон (044)238-68-57,  

e-mail: hr@kmu.edu.ua

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Кофмана Олександра Ігоро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

18 серпня 2017 року колегією суддів Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області в складі: головуючого судді Мацишин Л. С., суд-
дів Тимофєєвої Г. Л., Кошлі А. О., постановлено ухвалу про призначення у 
кримінальному провадженні підготовчого судового засідання.

16 січня 2018 року на підставі розпорядження № 51 від 16 січня 2018 
року протоколом повторного автоматизованого розподілу судової спра-
ви між суддями замінено суддю колегії суддів з Тимофєєвої Г.Л. на Хо-
менка Д.Є.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігорович, 30 серпня 1977 р.н., 
останнє місце реєстрації якого: вул. Леніна, буд. 56, кв. 32, м. Макіївка 
Донецької обл., викликається на 10 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв. до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді  
кримінального провадження. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді  
Хоменко Д. Є., Кошля А. О.

Шевченківський районний суд м. Львова викли-
кає представника ТзОВ «Страхове товариство «Домі-
нанта», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сак-
саганського, 119, по справі за позовом Львівського ко-
мунального підприємства «Львівавтодор» до Пекаров-
ського Сергія Валерійовича, ТзОВ «Страхове товари-
ство «Домінанта» про відшкодування майнової шкоди. Су-
дове засідання по справі відбудеться 24 квітня 2018 р.  
о 10.00 год. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Львова за адресою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 12  
(17/пов. 4).

З опублікуванням даного оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час та місце су-
дового розгляду. У разі неявки відповідача на вказану да-
ту справа буде розглядатися за його відсутності на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Ю. В. Донченко

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає 
Дем’янова Віталія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який 
зареєстрований за адресою: 70002, Запорізька область,  
м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, останнє відоме суду 
місце мешкання: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, 
вул. Першотравнева, 33, в судове засідання по спеціально-
му кримінальному провадженню № 1-кп/314/35/2017 (спра-
ва № 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 11 
квітня 2018 року о 14.00 год. в приміщенні суду за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, 
кабінет № 5, для участі у розгляді спеціального криміналь-
ного провадження. Головуючий суддя Кіяшко В. О., судді  
Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне провадження № 22014080000000061 (справа  
№ 1-кп/243/86/2018) за обвинуваченням Новікова Володимира Миколайо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає як обвинуваченого Новіко-
ва Володимира Миколайовича, який зареєстрований за адресою: вул. Кос-
мічна, б. 124, кв. 15, м. Запоріжжя Запорізької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 12 квітня 2018 року о 09.30 год. у залі судового засі-
дання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд 
відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення 
на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 
КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням Пугач Марини Михайлівни, 
24.10.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. До-
нецьк, вул. Брюсова, 61) викликається 10.04.2018 року на 10.30 год. 
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як об-
винуваченого Савенка Максима Юрійовича, 29.07.1976 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 16/66), у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 11 квітня 2018 року о 10.00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідан-
ня відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Згідно протоколу № 23/03/2018 Загаль-
них зборів учасників Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Клуб Здоров’я» від 
23.03.2018 р. прийнято рішення щодо припи-
нення Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Клуб Здоров’я» (49008, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Кедріна, будинок 
42, код ЄДРПОУ 33184765) шляхом його лік-
відації у добровільному порядку. Ліквідато-
ром призначено Спектора Андрія Станісла-
вовича. Заяви кредиторів приймаються про-
тягом двох місяців від дня публікації даного 
оголошення.

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 10.04.2018 р. о 15 год. 00 хв. (справа  
№ 367/1207/17) викликається Пилипенко 
Людмила Вадимівна по цивільній справі за 
позовом Органу опіки та піклування виконав-
чого комітету Ірпінської міської ради в інтер-
есах малолітньої дитини Пилипенко Софії Ва-
димівни до Пилипенко Людмили Вадимівни 
про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на її утримання.

В разі неявки Пилипенко Людмили Вади-
мівни (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7) справа буде розглядатися у її від-
сутність.

Суддя Л. П. Саранюк
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На Полтавщині 
цікавого для туристів 
стане більше

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІЗИТІВКИ КРАЮ. На Полтавщині багато історико-
культурних місць і пам’яток, які ваблять туристів, проте 
потенціал краю реалізовано не повністю. Немає в облас-
ті й чіткого плану збереження цих пам’яток. 

— У нас 38 музеїв, 480 тисяч експонатів. Більшість 
з них з огляду на вимоги часу потребують реекспо-
зиції. Необхідно вшанувати пам’ять полеглих бійців 
АТО та Небесної Сотні, присвятити цим подіям окре-
мі стенди, — розповідає виконувач обов’язків директо-
ра департаменту культури та туризму Полтавської обл-
держадміністрації Валентина Вождаєнко. — Уже онови-
ли музей Григорія Сковороди. У туристський маршрут 
«Г оголівські місця Полтавщини» додадуть нові об’єкти. 
Популярний у Полтаві музей дальньої авіації. Тут хочуть 
побудувати і повноцінний пам’ятник учасникам операції 
«Френтік». Плануємо внести пам’ятник Іванові Мазепі 
у реєстр пам’яток національного значення. Прикро, що 
в місті немає пам’ятника нашому видатному землякові 
Симону Петлюрі, хоч у Рівному та Вінниці є. Ми створи-
ли сенсорні кіоски з корисною інформацією про Полтав-
щину та туристські маршрути. Вони розташовані у ляль-
ковому театрі та художньому музеї. Якщо цей проект бу-
де вдалим, плануємо збільшити їхню кількість і розта-
шувати у закладах культури та багатолюдних місцях на 
вулицях. 

На Полтавщині збираються створити туристичний 
кластер, розбудовувати інфраструктуру історико-куль-
турних об’єктів, відкривати нові музеї.

Як зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко, 
необхідно й надалі розвивати туристську привабливість 
краю, визначити статус історичних пам’яток для їхньої 
подальшої охорони. Якщо держава на їхнє утримання не 
передбачає коштів, то це потрібно робити з обласного 
бюджету. «Найголовніше — розробити і затвердити чіт-
кий план подальшого розвитку історичної спадщини, — 
підкреслив він. — Необхідно розуміти, на що йдуть ко-
шти і наскільки ефективно їх використовують, як поліп-
шити ситуацію. Цю стратегію потрібно презентувати че-
рез місяць-два».

У Миколаєві відбувся «Сміхослов»
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У Микола-
ївському будинку вчителя 
пройшов ХVІ конкурс укра-
їнського гумору та сатири 
«Сміхослов». У заході взя-
ли участь 100 учнів з різ-
них районів і міст області. 
Вони змагалися в декламу-
ванні творів відомих укра-

їнських авторів гострого 
слова Павла Глазового, 
Степана Руданського, Єв-
гена Дудара. 

Організаторами заходу 
виступили Миколаївський 
фонд «Дітям України», кра-
йова організації Народно-
го руху України, міськви-
конком, управління освіти і 
науки облдержадміністра-
ції. Голова оргкомітету кон-

курсу Юрій Діденко відзна-
чив важливість відродження 
традицій українського гумо-
ру й сатири. 

«Українці повертаються 
в сузір’я авторів-сатири-
ків та гумористів, які тво-
рили для свого народу, — 
зазначив він. — Через сміх 
зможемо відродити лю-
бов до рідного краю, мови, 
звичаїв і традицій». 

Переможцями XVІ кон-
курсу українського гумо-
ру та сатири «Сміхо слов» 
стали Анна Коновалова з 
центру позашкільної ро-
боти Вітовського райо-
ну; Олександр Колесніков, 
учень Воскресенської за-
гальноосвітньої школи Ві-
товського району; Іван 
Кленовий з Миколаївської 
школи №32. 

Відтворення дикої фауни 
відбувається за планом

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРИРОДА І МИ. У лісах 
Черкащини фахівці завер-
шили підрахунок чисельності 
диких парнокопитних та ху-
трових мисливських тварин. 
Його здійснюють з метою 
забезпечення об’єктивного 
контролю за відтворенням 
мисливських тварин в угід-
дях області. Як повідомив го-
ловний спеціаліст обласного 
управління лісового та мис-
ливського господарства Во-

лодимир Рибалка, кількість 
диких мисливських тварин 
у лісах області нині перебу-
ває в межах оптимальної чи-
сельності, а в окремих угід-
дях навіть перевищує опти-
мальний рівень. Це свідчить 
про забезпечення раціональ-
ного та невиснажливого ви-
користання дикої фауни.

Протягом останнього де-
сятиріччя на Черкащині 
кількість диких тварин зрос-
тає. Приміром, у 2018 ро-
ці чисельність диких копит-
них зросла до 9,9 тисячі (у 

2007 році вона становила 
7,6 тисячі), диких хутрових 
зросла до 54,6 тисячі (де-
сять років тому було 37 ти-
сяч). Це означає, що зусил-
ля лісівників не були мар-
ними: вони потурбувалися 
про створення сприятливих 
умов для проживання диких 
тварин та збільшення їхньої 
кількості в природному се-
редовищі. Для цього прове-
ли комплекс заходів для по-
ліпшення умов проживання 
тварин, збільшення кормів. 
Приміром, створення кор-

мових запасів досягаєть-
ся висаджуванням та висі-
ванням рослин, які їдять ди-
кі тварини. Лісівники обла-
штовують майданчики, на 
яких викладають корми. 

Цьогоріч зафіксували 
лише певне зменшення по-
пуляції диких кабанів. Це 
по в’язують із розповсю-
дженням африканської чу-
ми свиней.

У Черкаській області функ-
ціонує 54 мисливські госпо-
дарства, з них 6 підпорядко-
вані державним лісгоспам.

Казку про небезпеку мін 
показали дітям Луганщини 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

АКТУАЛЬНО. Виставу 
«Порятунок тролів» показа-
ли троїцьким школярам, які 
мешкають у двох кіломе-
трах від лінії розмежуван-
ня, сєверодонецькі актори. 
Учням в ігровій формі роз-
повіли про небезпеку мін. 
Автори постановки — пред-
ставники Міжнародного ко-
мітету Червоного Хреста.

«Ми почали з пілотного 
проекту, який охоплює вісім 
шкіл регіону. Далі, якщо ре-
зультат буде хорошим, пла-
нуємо охопити всі школи на 
лінії розмежування», — по-
відомив співробітник МКЧХ 
Роман Павликов. За його 
словами, про те, наскільки 
актуальна ця робота, свід-
чить хоч би такий факт: 
тільки торік на контрольо-
ваній українським урядом 
території області було за-
реєстровано понад 30 ви-
падків поранень або заги-
белі людей від мін та боє-
припасів.

«Ми працюємо з цими 
школами вже більш як три 
роки, з початку конфлікту. 
Регулярно проводимо пре-
зентації, зустрічі, під час 
яких розповідаємо вчите-
лям і учням про те, який ви-
гляд мають вибухонебез-
печні предмети, як діяти, як-
що такий предмет виявле-
но. Але ця інформація важ-
ко сприймається дітьми 
6—12 років, тому ми об-
рали більш прий нятну для 
них форму подання важли-
вої для збереження їхньо-

го життя інформації. Ми не-
одноразово стикалися з ви-
падками, коли діти залуча-
ють до своїх ігор ці небез-
печні предмети, намагають-
ся їх розібрати, не усвідом-
люючи, які можуть бути на-
слідки. Тому й було прийня-
то рішення написати осо-
бливу казку, яка в простій і 
легкій формі дасть дітям не-
обхідні знання», — пояснив 
Роман Павликов.

Усього в березні виста-
ву побачать понад 300 учнів 
молодших класів. Але стар-
шокласники теж із задово-
ленням приходять. Отже, у 
«Порятунку тролів» — до-
вгий маршрут.

Під час вистави байдужих серед маленьких глядачів не було


