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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Дата закінчення АТО  

буде в травні.  
Ми переходимо  

до іншого  
формату  

оборони країни».

Визначено і мету,  
і повноваження 

НАЦБЕЗПЕКА. У першому читанні Верховна Рада ухвалила 
президентський проект закону про національну безпеку. За ньо-
го віддано 265 голосів. Загалом у сесійній залі, повідомляє УНІАН, 
на момент голосування зареєструвався 361 народний депутат. 

«Такі реформи, що зміцнять сектор безпеки і оборони, мають 
забезпечити збереження української державності за умов сучас-
них загроз і насамперед агресії з боку Російської Федерації, — 
окреслив мету документа Секретар РНБО Олександр Турчинов, 
представляючи його з парламентської трибуни. — Його ухва-
лення має стати значним кроком на шляху запровадження стан-
дартів Північноатлантичного альянсу в Україні». Відкривається 
й шлях запровадженню регулювання діяльності органів сектору 
безпеки і оборони згідно з нормами і стандартами Європейського 
Союзу та НАТО, використання їх кращих практик. 

Одним із перших рішення Верховної Ради схвалив Президент 
Петро Порошенко. У мікроблозі у Twitter він написав: «Вдячний 
парламенту за підтримку мого проекту закону «Про національну 
безпеку України». Цей документ відкриває шлях до ефективнішої 
взаємодії з НАТО».

104,9 млн доларів
становило перевищення продажу  

над купівлею готівкової іноземної 
валюти населенням через банківську 

систему в березні

ДОСВІД. Набирає обертів системна реформа перевезень 
пасажирів, в основі якої — розвиток міського 
електротранспорту та комунальних автобусів

Ера маршруток 
добігає кінця

Президент про запровадження абсолютно нових, 
ефективніших заходів із застосування Збройних сил  
у протидії ворожій агресії на сході країни
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Постанова КМУ № 241 «Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для організації оздоровлення і відпочинку дітей,  
які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих 
центрах «Артек» і «Молода гвардія»
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Водопілля буде, потоп — ні
ПІДТОПЛЕННЯ. На українських ГЕС готові не лише гідно зустріти весняні води,  
а й здобути з них користь 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

В Україні внаслідок весняно-
го водопілля очікується по-

дальше підняття рівнів води 
у водоймах, повідомляє прес-

служба ДСНС. Зокрема, під-
няття води до метра очікується 
на річках басейну Прип’ятi, лі-
вих притоках Середнього Дні-
пра (Сумська, Полтавська, Дні-
пропетровська області). На ре-
шті річок переважатиме добо-

ва інтенсивність зростання рів-
нів води до 20—30 см. Чи не за-
грожує це проривом гідротех-
нічних споруд і масовим підто-
пленням? 

Ні, запевняє голова ПрАТ 
«Укргідроенерго» Ігор Сиро-

та. Він не очікує на значне за-
топлення прибережних регіонів 
цих річок у результаті великого 
припливу талої води під час по-
вені у квітні — травні цього ро-
ку: «Масового досягнення небез-
печних відміток не очікується. 

Вода буде на території заплав, 
на вже затоплених ділянках, по-
ступово рівень затоплення змен-
шуватиметься. Цьогорічний се-
редньостатистичний паво-
док менш потужний за то-
рішній. 

РЕФОРМА НОМЕР ОДИН

Після передачі фінансових 
ресурсів громади мають 
право спитати з місцевих 
органів влади за реальні 
зміни у країні2
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Придбаний рівненськими транспортниками дуобус — поєднання автобуса і тролейбуса — білоруського виробництва 
може їздити, живлячись від контактної мережі через штанги, або пересуватися автономно на суперконденсаторах
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організацію оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьків-

ського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок стихійно-
го лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малоза-
безпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві 
або під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойо-
вих дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержа-
них у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних кон-
фліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерорис-
тичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадян-
ського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо пе-
реміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зі-
ткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 
одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих 
на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих 
обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдаро-
ваних дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, район-
них олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, ліде-
рів дитячих громадських організацій; дітей — учасників дитячих творчих колективів 
та спортивних команд (далі — діти, які потребують особливої соціальної уваги та під-
тримки) шляхом придбання путівок до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»;».

2. Абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту: «При цьому путів-
кою до одного і того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на 
два роки.».

3. Пункти 9—11 викласти в такій редакції:
«9. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до дитячих центрів «Артек» і 

«Молода гвардія» у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно 
відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років у регіоні до загальної чисель-
ності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням 
кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає 
договори із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення об-
ласних, Київської міської держадміністрацій про направлення дітей для оздоровлен-
ня та відпочинку.

Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам з питань соціального 
захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, які розподіляють 
путівки в розрізі районів і міст обласного значення пропорційно відношенню чисель-
ності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відпо-
відній області та м. Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої со-
ціальної уваги та підтримки.

10. Сума, яка сплачується батьками (особами, які їх замінюють), вноситься до по-
чатку оздоровчої зміни в касу або на розрахунковий рахунок структурного підрозді-
лу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміні-
страції, який перераховує зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок 
Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, для подальшого здійснення ним 
розрахунків з дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія» відповідно до пунк-
ту 6 цього Порядку.

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Ки-
ївської міської держадміністрацій подають протягом 10 днів після закінчення кожної 
оздоровчої зміни Мінсоцполітики інформацію про використання путівок за встанов-
леною зазначеним Міністерством формою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій здійснюють контроль за цільовим використанням 
путівок в установленому законодавством порядку.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G19948- F11G19950
Короткий опис активів (майна) в лоті: Земельні ділянки, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

25.04.2018; 07.05.2018; 17.05.2018; 
29.05.2018; 07.06.2018; 18.06.2018; 
26.06.2018; 09.07.2018; 18.07.2018.

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/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36334-asset-sell-id-164051

Номер лота: F11GL19951- F11GL19958
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: 07.05.2018.

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/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36392-asset-sell-id-164278

Оголошення про проведення конкурсу
1. Замовник та головний розпорядник коштів: Управління 

державної охорони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478
1.3. Місцезнаходження: 01024, м. Київ-24, вул. Богомоль-

ця, 8.
1.4. Посадова особа замовника для зв’язку з учасниками: 

Маслоїд Захар Васильович, м. Київ, вул. Садова, 1/14, тел. 
(044) 253-71-32

2. Фінансування закупівлі:
2.1.Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет 

України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом: 

40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
3. Веб-портал, де розміщено повний текст конкурсної до-

кументації: www.do.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Будівництво (при-

дбання) житла на умовах пайової участі та на вторинному 
ринку в місті Києві для військовослужбовців Управління дер-
жавної охорони України

4.2. Місце поставки товарів, виконання робіт: м. Київ
4.3. Строк поставки товарів, виконання робіт: до 01.12.2018.
4.4.  Вимоги до квартир зазначені в конкурсній докумен-

тації.
Місце отримання конкурсної документації: м. Київ, вул. 

Садова, 1/14, каб. № 302, 01021.
6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 303, 01021.
6.2. Строк: до 10:00  03 травня 2018  року.
7. Розкриття конкурсних пропозицій: 
7.1. Місце: м. Київ, вул. Богомольця, 8, 01024, 
7.2. Дата і час: 11:00  03 травня 2018 року.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену 
Бистрякову Діану Святославівну, 25.05.1973 року народження 
(останнє відоме місце проживання: 98100, вул. Свердлова, 1, м. 
Феодосія) у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 квітня 2018 року о 15 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвінов-
ського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL19563- F11GL19579
F11GL19586 -F11GL19587

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 23.05.2018.

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/not-paying/
liquidation/118-delta/36250-asset- 
sell-id-163724
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/36251-asset- 
sell-id-163725

Підозрюваному Чернухі Сергію Олеговичу, 12.04.1994 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Свердловський район, с. Ананіївка, вул. Кооперативна, бу-
динок № 7, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 12, 15, 20 квітня 2018 року о 
15 год. до слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській об-
ласті Мироненко О. Г. за адресою: вул. Центральна, 75, смт 
Біловодськ Луганської області, для вручення повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 260 КК України по кримінальному про-
вадженню №12018130430000078, а також проведення інших 
слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному про-
вадженню.

Підозрюваному Артеменку Дмитру Володимировичу, 
26.02.1996 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Ровеньки, вул. Дзержинського, будинок №80, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 12, 17 та 19 квітня 2018 року о 14 год. до 
слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Бах-
тін А. С. за адресою: вул. Центральна, 75, смт Біловодськ Лу-
ганської області, для вручення повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 260 КК України по кримінальному провадженню 
№12018130430000071, а також проведення інших слідчих та 
процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний  Колесов Сергій Олегович, 13.10.1982 року народження, який зареєстрований  
за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, буд. 8, кім. 65,  на підставі  ст. ст. 133, 
135, 136, КПК України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 год. 00 хв. до 14 год 00 хви-
лин  10 квітня 2018 року в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією в м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  старшого слідчо-
го в ОВС Лиманюка О. П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.  Архітектора Ніль-
сена, 33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, ознайомлення з ма-
теріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів досудового розслідування при здійсненні спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 2201805000000043, зареєстрованому в ЄРДР 12.03.2018.  У разі 
неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139 
КПК України.

Пироговій Майї Юріївні
вул. Сентябрська, 1, м. Донецьк, 83000

Старший слідчий СВ УСБУ в Чернівецькій області Іса-
єва І. В. повідомляє підозрювану Пирогову Майю Юрі-
ївну, 20.05.1965 р.н., м. Донецьк, вул. Сентябрська, 1, 
про відкриття матеріалів кримінального провадження 
№22017260000000001, викликає 11.04.2018 о 10 год. 00 
хв. до СВ УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шев-
ченка, 1а, для здійснення слідчих, процесуальних дій,  
надання доступу та ознайомлення з матеріалами прова-
дження.

Повістка про виклик
Підозрюваний Філіпенко Ігор Юрійович, 08.09.1963 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 16.04.2018 р. о 10 год. 
30 хв. до старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відді-
лу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами про-
куратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенка O. І. 
у кабінет № 15 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 (тел. 050-814-05-00), для 
проведення слідчих та процесуальних дій (у т.ч. ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження) у кримінальному провадженні № 42017100000001587 від 
29.12.2017 р. за підозрою Філіпенка Ігоря Юрійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, 
передбачені ст.139 КПК України.

Підозрюваному Раку Дмитру Олександровичу, 04.02.1983 р.н., який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Шахтарської ди-
візії, будинок №20А, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 11, 15 та 18 квітня 2018 року о 10 год. до слідчого Біловод-
ського ВП ГУНП в Луганській області Бахтін А. С. за адресою: вул. Центральна, 
75, смт Біловодськ Луганської області, для вручення повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК 
України по кримінальному провадженню №12018130430000063, а також про-
ведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному про-
вадженню.

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

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

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій є відповідальними за своєчасний та належний роз-
поділ путівок між районами та містами обласного значення.

У разі встановлення факту видачі путівки структурним підрозділом з питань со-
ціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації з пору-
шенням законодавства цей підрозділ у місячний строк з дня виявлення такого фак-
ту вживає заходів до повернення коштів у розмірі повної вартості путівки або част-
кової вартості путівки та перераховує зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 квітня 2018 р. № 242 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Де-
які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2016 р., № 24, ст. 957; 2017 р., № 49, ст. 1531), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 4 квітня 2018 р. № 242

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  
об’єднаних територіальних громад

1. У пункті 4:
1) абзац п’ятий після слова «реконструкцію» доповнити словами «, капітальний 

ремонт»;
2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, ву-

лиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;»;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів.».
2. Доповнити Порядок та умови пунктом 41 такого змісту:
«41. Субвенція спрямовується на капітальний ремонт вулиць і доріг населених 

пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення 
(як співфінансування на договірних засадах).».

3. У підпункті 1 пункту 5 слова «, межі якої повністю відповідають межам, визна-
ченим перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки 
Крим, області,» виключити.

4. У пункті 6:
1) абзац третій викласти в такій редакції:

«Перелік проектів з проектними заявками та висновками Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений 
об’єднаним територіальним громадам, подаються виконавчими комітетами міських, 
селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набран-
ня чинності постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджується розподіл 
субвенції на відповідний рік.»;

2) в абзаці четвертому слово «п’яти» замінити словом «десяти».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 201-р 
Київ

Про затвердження розподілу обсягу 
субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2018 році
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України  затвер-

дити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році згідно з до-
датком.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства забезпечити погодження розподілу обсягу субвенції, затвердженого 
цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із обсягами субвенцій, наданих тергромадах у 2018 році на формування 
інфраструктури, можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 211-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 13 липня 2016 р. № 502
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 

2016 р. № 502 «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної ре-
єстрації шлюбу» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1978; 2017 р., № 27, 
ст. 796, № 94, ст. 2860), доповнивши його після слова «Вижниці» словами «, Володи-
мир-Волинському, Радомишлі, Вишгороді, Трускавці, Чорноморську, Ромнах, Чорт-
кові, Умані, Ніжині».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ВЕРХОВНИЙ СУД
Касаційний адміністративний суд

УХВАЛА
22 березня 2018 року                 м. Київ                   № Пз/9901/16/18
     № 825/506/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого Гриціва М. І., 
суддів: Берназюка Я. О., Бучик А. Ю., Гімона М. М., Мороз Л. Л., 
розглянув подання Чернігівського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом як 
зразкової адміністративної справи № 825/506/18, 

встановив:

7 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Чернігівського окружного адміністра-
тивного суду Зайця О.В. про розгляд Верховним Судом адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до 
прокуратури Чернігівської області (вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, 14000) про визнання дій неправомір-
ними та зобов’язання вчинити певні дії (справа № 825/506/18) як зразкової. 

Суддя цього суду ухвалою від 26 січня 2018 року прийняв позовну заяву ОСОБА_1 до розгляду, відкрив 
за нею провадження і визначив, що справа буде розглядатися за правилами спрощеного провадження.

У позовній заяві позивач просить: визнати неправомірними дії прокуратури Чернігівської області щодо 
відмови йому у видачі довідки про заробітну плату та зобов’язати прокуратуру Чернігівської області вида-
ти довідку про заробітну плату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року 
№ 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівникам 
прокуратури» станом на 01 вересня 2017 року.

Свій позов обґрунтовує тим, що відповідач, коли надав відповідь про відсутність у прокурорів права на 
перерахунок пенсії відповідно до Закону України «Про прокуратуру» у зв’язку із прийняттям Закону Укра-
їни від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій», діяв не в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України. Ці непра-
вомірні дії відповідача порушують його право на звернення до пенсійного органу для отримання пенсії у 
більшому розмірі. 

Вирішуючи питання про відкриття провадження у зазначеній справі Верховний Суд ухвалою від 13 лю-
того 2018 року витребував у Чернігівського окружного адміністративного суду матеріали типових справ.

На виконання цієї ухвали 23 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшли матеріали типових справ: 
№№ 825/453/18, 825/439/18, 825/429/18, 825/491/18, 825/421/18, 825/478/18, 825/718/18.

Проте відповідно до частини другої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 
КАС) до подання не було додано матеріали справи № 825/506/18 за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Чер-
нігівської області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії (додано тільки ко-
пії матеріалів цієї справи). У зв’язку із чим ухвалою від 01 березня 2018 року було витребувано цю справу.

На виконання цієї ухвали 13 березня 2018 року справа № 825/506/18 надійшла.
Верховний Суд розглянув матеріали типових справ у поєднанні зі справою, про розгляд якої як зразко-

вої надійшло подання, і дійшов висновку про наявність в них ознак, визначених пунктом 21 частини першої 
статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), для віднесення їх до типових, позаяк:

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень – прокуратура Чернігівської області;
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними й тими самими нормами права 

(у зв’язку із відмовою видати довідки про заробітну плату відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 30 серпня 2017 року № 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України що-
до оплати праці працівникам прокуратури» за вересень 2017 року для подання до пенсійного органу для 
перерахунку пенсії);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (однакові за своєю суттю: визнати неправомірною відмову 
видати довідку про заробітну плату із зазначених вище підстав та зобов’язати відповідача видати таку до-
відку).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою стат-
ті 291 КАС, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викла-
деним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові 
висновки Верховного Суду, сформульовані у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за 
правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спро-
щеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 
КАС. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження 
без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін 
про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судо-
вому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись статтями 258 – 262, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд у 
складі суддів Касаційного адміністративного суду,

ухвалив:

відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Черні-
гівської області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії.  

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи у 
складі п’яти суддів.

Розгляд справи призначити на 16 квітня 2018 року о 12-ій год. у приміщенні Касаційного адміністратив-
ного суду у складі Верховного Суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Відповідачу у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали подати відзив на позовну зая-
ву та всі письмові докази, які підтверджують заперечення проти позову і які не були подані раніше, а також 
документ, що підтверджує надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

Позивачу у семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду: відповіді на від-
зив та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів 
відповідачу.

Відповідачу у п’ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення про-
ти відповіді на відзив і документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до ньо-
го доказів позивачу.

Учасники справи відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення мають 
надати за формою і змістом, що відповідають вимогам частин другої–четвертої статті 162 КАС.

Повідомити, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог 
статті 94 КАС, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для ви-
рішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії докумен-
тів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним за-
конодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який 
знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Інформувати, що відомості у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою 
на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загально-
державних друкованих засобів масової інформації. З моменту опублікування цього оголошення вважати-
меться, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий    (підпис)     М. І. Гриців
Судді:     (підпис)     Я. О. Берназюк
    (підпис)    А. Ю. Бучик
    (підпис)    М. М. Гімон
    (підпис)    Л. Л. Мороз

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39а) розглядає кримінальне провадження (справа 
№ 227/1066/17) за обвинуваченням Генерозової Олексан-
дри Іванівни, 10 вересня 1957 року народження, у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 110 ч. 2,  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена Генерозова Олександра Іванівна, яка меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Суворова, буд. 44, кв. 4, викликається 18 
квітня 2018 року на 13 год. 00 хв. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 12, для участі в підготовчому су-
довому засіданні по кримінальному провадженню. Головую-
чий суддя Притуляк С. А , судді Тітова Т. А., Кошля А. О.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по кри-
мінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань за № 22014000000000496 від 28 жов-
тня 2014 року відносно Устінова Федора Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторо-
вича в судове засідання на 18 квітня 2018 року о 15 годи-
ні 00 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, кор-
пус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
15 годину 00 хвилин 17 квітня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Лаєвської Інни Валеріїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, яка ви-
кликається для участі у розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 17.04.2018 року о 15.00 
год., 24.04.2018 р. о 10.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 
приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Літ-
вінцева Олександра Володимировича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 09.00 год. 17.04.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володи-
мировичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 17.04.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Краматорський міський суд Донецької області викликає як 
обвинувачену Тарасенко Вікторію Борисівну, 23.07.1973 року на-
родження (останнє відоме місце проживання — Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Паркова, 38/27) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 17 квітня 2018 року об 11.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. 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 обвинуваченої до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове прова-
дження за кримінальним провадженням щодо Они-
щенка Івана Олександровича, обвинуваченого за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 13.00 год. 17 квітня 2018 року.

Обвинуваченому Онищенку Івану Олександровичу 
необхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 13.00 год. 17 квіт-
ня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає спра-
ву №242/2608/15-к (провадження №1-кп/234/403/18) по 
кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за  
№ 12014050010000091 за обвинуваченням Максименка 
Максима Миколайовича, Масловського Олександра Едуар-
довича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Максименко Максим Миколайович, 
05.02.1978 року народження, Масловський Олександр Едуар-
дович, 09.01.1962 року народження, викликаються на 16 квіт-
ня 2018 року об 11.00 годині до суду, каб. № 14, для участі у 
розгляді справи. Головуючий по справі суддя Бакуменко А. В., 
склад колегії суддів Сухоручко Ю. О., Нейло I. M.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 року народження, Байрачного Андрія Ми-
колайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григорови-
ча, Байрачного Андрія Миколайовича в підготовче судове за-
сідання на 16 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке 
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/6019/17 за обвинуваченням Богославської О. М. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваче-
ної (in absentia) у порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачена Богославська Олена Миколаївна, 
25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викли-
кається до суду на 10.15 год. 16 квітня 2018 року (корп. 
№ 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/558/17 за 
обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. 
Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликається до 
суду на 09 годину 00 хвилин 20 квітня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки 
на виклик суду обвинуваченої та оголошення її в міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Я, Орлова О. А., приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу, повідомляю, що від-

крита спадкова справа після смерті 5 березня 2016 

року Кондрат’єва Віктора Яковича, який народився 

23 лютого 1943 року.

Рекомендую спадкоємцям за законом або за запо-

вітом звернутися за адресою: 01001, місто Київ, ву-

лиця Трьохсвятительська, буд. 4-Б, для оформлення 

своїх спадкових прав.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Демченка Володимира Леонідовича, 
08.09.1973 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Труба-
ченка, 14/55), у підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні №22017011000000021 за  
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 17 квіт-
ня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні Деснян-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань 
№2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Федотенкова 
Олександра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 
110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 
27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 12 квіт-
ня 2018 року о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Втрачене чорнобильське 

посвідчення, 

серія В-П № 035716, видане на ім’я  
Поліщук-Петренко Надії 

Олександрівни, дата видачі 
23 листопада 1993 р., 
вважати недійсним.

Втрачене службове 

посвідчення № 607, 

видане Секретаріатом КМУ 

28 січня 2008 р. Єфіменко Т. В., 

вважати недійсним 

з 24 березня 2018 року.

Втрачене свідоцтво 

про плавання під Державним 

прапором України на судно 

«Руда-ДБ», що належить 

ТОВ Дунайбункер, 

вважати недійсним.
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Українських кулінарів 
відзначили в Італії

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНОГО! В італійському місті Касарго відбувся міжна-
родний конкурс кулінарного та ресторанного мистецтва, в яко-
му взяли участь 18 команд із 13 країн: Італії, Франції, Слове-
нії, Молдови, Данії, Латвії та інших. Серед них і представни-
ки України — із Сумського центру професійно-технічної освіти 
харчових технологій, торгівлі та ресторанного бізнесу, які про-
демонстрували високу професійну майстерність. 

У номінації «Найкращий кухарський дует» відзначилися ку-
хар Іван Дерипаскін і кондитер Дарина Пчелінцева. Вони явили 
справжні їстівні шедеври: яйце на морквяній подушці з овочами 
гриль та вафельні тістечка з вершками, лимонним курдом, сві-
жою полуницею і м’ятою. А в номінації «Найкращий бармен та 
ресторанне обслуговування» перемогли Роман Волков і Катери-
на Анохіна. Майбутні працівники ресторанної галузі не тільки ви-
готовили і запропонували вишуканий авторський коктейль, а й 
продемонстрували чудове знання англійської та італійської мов.

З музикою в серці
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

УСІ ДІТИ ТАЛАНОВИТ І. Уперше в Лисичанську на Луганщи-
ні відбувся концерт міжнародного проекту Music camp. 120 ді-
тей з Лисичанська та Сєверодонецька, а також прифронтових 
Гірського і Тошківки, більшість з яких майже ніколи не вчилися 
музики, пройшли навчання і виступили з оркестром обласної 
філармонії. Хлопці й дівчата грали на скрипках, гітарах, флей-
тах, клавесинах і дзвонах, а також заспівали чотирма мовами.

«Ми переконані, що всі діти талановиті. Щиро віримо, що у них 
музика всередині, і коли вони відкривають її в собі, то розвивають-
ся, отримують надію, впевненість й почуття власної гідності», — 
каже засновниця проекту Music camp Констанція Фортунато. 

За п’ять днів уроків у музичному таборі під час канікул ді-
ти опанували навички гри на музичних інструментах, заспівали 
7 хорових творів латинською, іспанською, англійською, україн-
ською мовами. Також навчилися розуміти диригента, відчува-
ти темп, ритм і поводитися на сцені. Діти були в захваті від роз-
криття власних талантів, а батьки схвильовані й щасливі.

У межах промислового Краматорська 
створять хвойний масив 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ. У Крама-
торську на Донеччині невдо-
взі розпочнуть висаджувати 
лісовий масив кримських со-
сен на площі понад 50 гекта-
рів. Для реалізації цього еко-
логічного проекту з обласно-
го бюджету надано 650 ти-

сяч гривень. Як уточнив ди-
ректор департаменту екології 
та природних ресурсів Доне-
цької обласної державної ад-
міністрації Сергій Натрус, іс-
нує відповідна домовленість 
із Краматорським міським го-
ловою Андрієм Панковим про 
відведення земельної ділян-
ки, і дерева висадять побли-
зу балки Кутної. Крім озеле-

нення, заплановано провес-
ти благоустрій цієї території: 
є намір спорудити тут сучасні 
доріжки для велосипедистів. 

«Це перший досвід створен-
ня лісового масиву в Донецькій 
області у межах міста, а в ра-
зі успішної реалізації пілотно-
го проекту плануємо поширити 
цю ініціативу на інші міста регі-
ону», — обіцяє Сергій Натрус.

Фахівці сподіваються, що 
хвойний масив дасть змогу 
істотно поліпшити екологіч-
ну ситуацію у промисловому 
місті. А через кілька років, ко-
ли підростуть кримські сосни, 
це місце відповідатиме євро-
пейським екологічним стан-
дартам і стане чудовою при-
родною зоною відпочинку для 
жителів Краматорська.

12 писанок від сиріт для Понтифіка
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОДАРУНОК НА ВЕЛИК-
ДЕНЬ. Півсотні вихованців 
бережанської, новосільської, 
заліщицької шкіл-інтернатів, 
тернопільського дитячого бу-
динку і Теребовлянського ви-
ховного навчального комп-
лексу зібралися в обласно-
му центрі, щоб узяти участь 
у творчому змаганні «Писан-

ка миру». Співорганізаторами 
акції виступили доброчинний 
фонд «Майбутнє сиріт» і ком-
панія «Агропродсервіс». 

Майстер-клас із писанкар-
ства дітям-сиротам проводи-
ла активна молодь. Дехто з 
хлопчиків і дівчаток уперше 
взявся за писачок і виводив 
на яйці орнаменти. До слова, 
діти могли не лише дотриму-
ватися подільських і лемків-
ських канонів у писанкарстві, 

а й виявити фантазію. Дітей у 
творчих групах організатори 
заходу розподілили за трьома 
віковими категоріями. Спер-
шу планували з кожної групи 
обрати по дві найкращі писан-
ки, які й склали б у пасхаль-
ний подарунок для Папи Рим-
ського. 

Майже 80 великодніх яєць 
розмалювали-розписали хлоп-
чики й дівчатка. Їхні роботи так 
сподобалися членам журі, що 

вирішили змінити умови акції й 
оголосити переможцями авто-
рів 12 писанок. Тепер ці творін-
ня дитячих рук і таланту пове-
зе у Ватикан папський місіонер 
отець Василь Баглей. 10 квітня 
він і вручить Понтифіку вітан-
ня від українських дітей-сиріт 
із Тернопілля. 

Решта оздоблених яєць, які 
розписали учасники дитячого 
творчого змагання, прикра-
сять писанкове дерево. 

Вінницький школяр може стати рятівником року
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

СИЛЬНІ ДУХОМ. На черго-
вій сесії Вінницької міської ра-
ди 15-річному Олегові Гален-
ку вручили Почесну відзнаку 
міського голови «За честь та 
мужність» і грошову премію 
5 тисяч гривень.

11 березня цього року біля 
центрального міського мос-
ту через річку Південний Буг 

провалився під кригу 11-річ-
ний хлопчик. Гурт старшо-
класників кинувся його ря-
тувати. Крига була тонкою, 
й одна з дівчат, прагнучи до-
помогти, сама опинилась у 
воді. Олег допоміг їй вибра-
тися на берег і спробував по-
дати палицю хлопчикові. Але 
сам провалився, і тут уже 
друга дівчина підсобила йо-
му. Тим часом підійти ближ-
че до дитини, яка тонула, ніх-

то вже не наважувався че-
рез небезпеку. Але Олег та-
ки добрався і витягнув хлоп-
чика з ополонки. Швидка, 
яку школярі викликали сво-
єчасно, відвезла потерпілого 
до обласної дитячої лікарні і 
за кілька годин він уже був 
удома. 

«Олег не злякався, а ви-
явив мужність. Його вчинок 
— приклад для дорослих і 
юних, як треба ставитися до 

людського життя і допомага-
ти. Хочу побажати Олегові, 
щоб він гарно закінчив школу, 
успішно займався улюбленим 
видом спорту, знайшов свій 
шлях у дорослому житті», — 
зазначив міський голова Сер-
гій Моргунов.

Головне управління ДСНС у 
Вінницькій області номінува-
тиме Олега Галенка на участь 
у Всеукраїнській акції «Герой-
рятівник року». 

ФОТОФАКТ

ДОРОГА ДО ЗНАНЬ. Хто сказав, що діти нині менше читають? 
Про це не згадав жоден з учасників заходу — відкриття оновлено-
го простору Центральної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 
у Києві. Та й у звичайні дні тут багатолюдно, бо можна знайти за-

няття на будь-який смак. Саме до бібліотеки діти йдуть із задово-
ленням на уроки англійської мови, малювання і скульп тури. Сюди 
в літературну студію несуть власні вірші чи оповідання. І звичай-
но, не виходять із бібліотеки без цікавої книжки.




