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З ПЕРШИХ ВУСТ ОРІЄНТИР

3На яких умовах Росія 
повинна піти з Донбасу і коли 
повернеться Крим — читайте 
в інтерв’ю британського 
експерта Джеймса Шерра

Закон України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо реформування сфери 
паркування транспортних засобів»
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Україна близька 
до помісної церкви

ЄДНІСТЬ. Київ проситиме Вселенського патріарха про на-
дання автокефалії Українській церкві. Про це Президент Пе-
тро Порошенко заявив на зустрічі з головами парламентських 
фракцій, яку транслювали в прямому телевізійному ефірі. «Я 
написав офіційне звернення до Вселенського патріарха із про-
ханням надати томос про автокефалію православній церкві в 
Україні. Прошу парламент підтримати це рішення», — сказав 
Президент.

Він розповів, що обговорював це питання під час розмови із 
Вселенським патріархом Варфоломієм, а також з членами Си-
ноду. Президент зауважив, що вже протягом кількох років на-
магається порушувати питання про визнання Української авто-
кефальної помісної церкви. І під час зустрічі з головами фрак-
цій повідомив приємну новину: на сьогодні Україна як ніколи 
близька до появи власної автокефальної помісної церкви. 

Петро Порошенко запевнив, що цієї позиції дотримується 
і Вселенський патріарх, і члени Синоду. «Нині є всі необхідні 
ключові елементи, які мають забезпечити цей процес», — на-
голосив Петро Порошенко. Серед них він назвав відповідне 
звернення церковних ієрархій. За словами Президента, після 
його зустрічі з патріархом Філаретом всі єпископи Української 
православної церкви Київського патріархату поставили підпи-
си під зверненням до Вселенського патріарха щодо надання 
томосу новій Українській православній автокефальній церкві. 

Глава держави провів зустріч із цього приводу з главою 
Української автокефальної православної церкви митрополи-
том Макарієм. За словами Петра Порошенка, під час архієрей-
ського собору Української автокефальної православної церк-
ви «всі без винятку архієпископи УАПЦ підписали звернення 
до Вселенського патріарха і до Президента. За 26 років це пер-
ший документ, який об’єднав усіх ієрархів цих церков», — на-
голосив Президент.

Він додав, що, якщо буде відповідне рішення Верховної Ра-
ди, звернення Президента і церковних ієрархів, то його пере-
дадуть Вселенському патріархові, щоб його найближчим часом 
розглянули на Соборі в Синоді. «Дуже сподіваюся, що рішення 
можуть прийняти до відзначення 1030-річчя хрещення України-
Руси», — наголосив Петро Порошенко.
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Хто в будинку власник? 
РЕФОРМА В ДІЇ. 10 червня запроваджують ринок управління житлом

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Незабаром два роки, як у 
моєму старому багато-

квартирному будинку, що в 
центрі Рівного, мешканці ство-
рили ОСББ. Ішли до цього дов-
го і навіть нервово: і по кварти-

рах особисто ходила, й кожно-
му пояснювала, в чому будуть 
наші плюси порівняно з тими, 
хто цього не зробить. І місько-
го голову Володимира Хомка, 
палкого прихильника ОСББ, 
на збори запрошувала. Він то-
ді назвав конкретні адреси: по-
їдьте, мовляв, подивіться, як 

змінилися ще старіші за ваш 
будинки. І зауважив, що в му-
ніципальній програмі сталого 
розвитку частка співфінансу-
вання з міського бюджету по-
ступово скорочуватиметься. 
Якщо починалася вона з 90х10, 
то нині для будинків, де ство-
рено ОСББ, — 70х30. 

Ми одразу ж подали на кон-
курс вкрай наболіле — про-
ект капітального ремонту да-
ху, який протікав десяти-
літтями. Отримали від міс-
та шанс на співфінансуван-
ня 70% кошторисної вартості, 
але за одніє ї умови: за два мі-
сяці зібрати свою частку, аку-

мулювавши її на спеціально-
му рахунку. На кожну квар-
тиру припало близько тися-
чі гривень. Не скажу, що ко-
шти здали всі й одразу, але їх 
зібрали. І — о диво! — 
дах улітку нам відре-
монтували так, що він 
уже не протікає. 4

Медова гіркота 
бджільництва Житомирщини
АГРОВИРОБНИЦТВО. Всеукраїнський лідер за кількістю пасік 
і солодкої продукції — піонер у розв’язанні проблем галузі

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

Навіть для багатьох 
поліщуків стане від-

криттям, що, за дани-
ми всезнаючої статисти-
ки, не сонячно-соняшни-
кові Дніпропетровщина, 
Миколаївщина чи оспіва-
на Гоголем Полтавщина, 

а скромна Житомирщи-
на вже кілька років по-
спіль посідає перше міс-
це в Україні за кількіс-
тю бджолосімей і, відпо-
відно, обсягами виробни-
цтва меду. Кожен сьомий 
його кілограм нині збира-
ють на території області, 
частка якої у 1990 році не 
дотягувала навіть до 1%!

Бджільництво — одн а з 
небагатьох галузей сіль-
ського господарства, якій 
протипоказане великото-
варне виробництво. Кри-
латі комахи, на відмі-
ну від потужної техніки 
аграріїв, доставляють со-
лодкий взяток до вулика 
на власних крилах. Тому 
бджоли най ефективніше 

працюють, коли літають 
на відстань до 3—5 км. 
Цим обумовлюється при-
родна необхідність де-
централізації, коли на-
віть великі пасіки у пе-
ріод медозбору потріб-
но перевозити з 
місця на місце або 
розділяти на кіль-
ка менших. 5
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Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Сальник С. П. (зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 1, 
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, просп. 
Партизанський, буд. 66А, кв. 52) викликається на 23.04.2018 
року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року наро-
дження, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Лев-
ченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкіль-
на (Дзержинського), 32) викликається на 25.04.2018 року об 
11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинувачених (in absentia), які 
переховуються від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошені в міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачені вважаються належним чином озна-
йомленими з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Мезенцева В.В. (зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 
73/6) викликається на 23.04.2018 року о 10.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н. В.;

2) Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Голова І.Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 
54) викликається на 23.04.2018 року об 11.00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинувачених (in absentia), які 
переховуються від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошені у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачені вважаються належним чином озна-
йомленими з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв 
Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 
228), викликається на 23.04.2018 року о 10.30 год. до суду, 
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Нємиш Н. В.;

2) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3  
КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М.В. (знятий з реє-
страційного обліку, останнє відоме місце реєстрації: Мико-
лаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пиро-
гова, 12) викликається на 23.04.2018 року о 09.00 год. до су-
ду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинувачених (in absentia), які 
переховуються від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошені у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачені вважаються належним чином озна-
йомленими з її змістом.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання як обвинуваченого Головатенка 
Олександра Вікторовича, 22.05.1977 року народжен-
ня, уродженця м. Донецьк, українця, громадянина 
України, зареєстрованого та проживаючого за адре-
сою: м. Донецьк, смт Ларине, вул. Кірова, 33.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає 
кримінальне провадження № 712/3333/18 віднос-
но Вельбоєнка А. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження. Обвинувачений Вельбоєнко 
Андрій Михайлович, 05.10.1981 року народження, 
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Неза-
лежності, 15, кв. 92, викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 25 квітня 2018 року о 10 год. 45 
хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, зал № 1.

Суддя С. М. Бащенко

Радомишльський районний суд Житомирської області 
за адресою: вул. Івана Франка, 4-а, м. Радомишль, Жито-
мирська обл., викликає на 29.05.2018 року о 14 год. 00 хв. 
відповідача Козинського Олександра Сергійовича в цивіль-
ній справі № 289/2111/17 за позовом Шовкуна А. Г. до Ко-
зинського О.С. про витребування майна з чужого незакон-
ного володіння, а при неможливості витребування – стяг-
нення вартості майна. У разі неявки справу розглянуть без 
вашої участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя І. М. Невмержицький

Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КИЇВ-
ЕНЕРГОРЕМОНТ» від 25.04.2017 року № 13/2017 обрано Горкуценка Сергія 
Олександровича на посаду Директора Дочірнього підприємства «ЕНЕРГО-
РЕМОНТ» Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код  
ЄДРПОУ 32073085) з 28 квітня 2017 року.

Керуючись статтею 249 Цивільного кодексу України та наказом директо-
ра ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» № 28-к від 28.04.2017 
року, повідомляємо про скасування довіреностей Дочірнього підприємства 
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085), які видані іншими посадовими особами ДП 
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» до 28 квітня 2017 року.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинувачено-
го Колеснікова Максима Петровича, 03.02.1980 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Павлодарська, 
12/403), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2018 року о 09.00 годині.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№
п/п

Назва  
органу 

управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування 
та  місцезнахо-

дження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загальна 
площа, 
кв.м.

Вартість 
майна за не-

залежною 
оцінкою, грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета вико-
ристання Інші умови

1
Національ-
на академія 
наук  
України

Інститут хімії поверх-
ні ім. О. О. Чуйка 
НАН України  
м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина  
приміщення  
виробничего  
корпусу № 4

10306441 50.0 2600,00
01.05 2018 р.  

по 
31.03.2021 р.

склад

1. Відшкоду-
вання витрат на 
утримання орен-
дованого примі-
щення.
2. Відшкодуван-
ня витрат на ого-
лошення у місце-
вій пресі.

2
Частина примі-
щення  виробни-
чого корпусу №4 

10306441 26.5 2418.42 --- виробни-
цтво

Частина примі-
щення складу 
№ 7\3

10306442 30.0 2600.00 --- склад

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення за 
адресою: Україна, м. Київ — 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.

Краматорський міський суд Донецької області ви-
кликає як обвинуваченого Рассаднікова Василя Яко-
вича, 07.08.1945 року народження (останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Ілліча, 42/188), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 24 квітня 2018 року о 14.00 
годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу. Під-
готовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21.

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.

Суддя Демидова В. К.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Крю-
ченка Миколи Валентиновича, 24.12.1976 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Крюченко Микола Валентинович, 24.12.1976 
року народження (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 151/17), викликається на 25.04.2018 року о 
09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

ПРАТ СК «АРМА» просить вважати недійсними, у зв’язку із втра-
тою, наступні номери міжнародних договорів страхування: 272711-
272761, 273121, 273251-273282, 273286, 273528-273550, 273601-
273632, 273797-273798, 273816, 274502, 274660-274661, 274731-
274733, 274735, 274864-274870, 275433-275435, 275437, 274439-
275453, 275460, 275473-275479, 275562, 275736-275760, 275763-
275769, 275800, 277075-277077, 277079, 277082-277083, 277091, 
277096, 277098-277099, 277101-277103, 277105, 277196, 277437-
277448, 277456-277468, 277471-277500, 277502-277527, 277612, 
277718, 277740, 277848, 277855-277856, 277872-277873, 277916-
277917, 277930, 277942, 277944, 277946, 278285, 278384-278405, 
278445, 278456, 278460, 278668, 278708, 278712-278713, 278727, 
278733, 278740, 278746, 279565, 279579, 279898 – всього 365 шт.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання як обвинуваченого Терещенка Євгена Олексан-
дровича, 19.05.1990 року народження, уродженця смт Комі-
сарівка Перевальського району Луганської області, українця, 
громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за 
адресою: Луганська область, Перевальський район, смт Ко-
місарівка, вул. Гоголя, 9, кв. 6.

Судове засідання відбудеться 8 травня 2018 року о 10 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Втрачене безтермінове 

посвідчення ветерана 

органів внутрішніх справ, 

серія А № 002848, видане 

МВС України 26 січня 2005 

року Яценко В. В., 

вважати недійсним 

з 14 лютого 2018 року.

Уточнення
В оголошенні, надруко-

ваному в «УК» № 73(6189) 
від 17.04.2018 р., про втра-
ту свідоцтва про право влас-
ності на житло за адресою: 
м. Київ, вул. Туполєва, 18А, 
кв. 23, правильно читати: за-
реєстрованого на ім’я Віту-
шинський Б. О. та Вітушин-
ська О. Й.  

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату 

бланка суворої звітності 

полісу ОСЦПВВНТЗ 

AM 2451358. 

Вважати 

його недійсним.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення зміни  
до Указу Президента України  

від 24 жовтня 2016 року № 470
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 106 Конституції України, стат-

ті 10 Закону України «Про Національний банк України» та пункту 2 розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності 
Національного банку України» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 жовтня 2016 
року № 470 «Про членів Ради Національного банку України» призначити членом 
Ради Національного банку України

КАЛЕНСЬКОГО Миколу Миколайовича – зі строком повноважень п’ять років.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 квітня 2018 року
№102/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 березня 2018 р. № 272 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 23 серпня 2016 р. № 557
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 557 

«Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які заку-
повуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими ор-
ганізаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних 
коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медич-
них заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2304, № 83, ст. 2730, № 
96, ст. 3128; 2017 р., № 86,  ст. 2605) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 28 березня 2018 р. № 272

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 р. № 557
1. У пункті 2 постанови слова «, який повинен бути зменшений на розмір про-

гнозованого залишку» виключити.
2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на 

підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які 
здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 ро-
ці за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердже-
ному зазначеною постановою:

1) у тексті переліку:
назву графи «Обсяг потреби, 100 відсотків» викласти в такій редакції: 
«Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків»;
назву графи «Кількість з урахуванням обсягу фінансування» викласти в та-

кій редакції:
«Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування»;
назву графи «Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансуван-

ня» викласти в такій редакції:
«Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування»;
2) у підрозділі 1 розділу III виключити таку позицію:

«Радіофармацевтичні  
препарати Samarium 
(153Sm) lexidronam Самарій 
153Sm оксабіфор

розчин  
для ін’єкцій

2000 МБк  
у флаконах 

об’ємом 10 мл

75 16»;

3) у розділі XXI виключити таку позицію: 

«Тотальні ендопротези  
колінного суглобу»

–”– 1450 401»;

4) у розділі XXXIII:
у позиції «Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор  

1,0—1,1 м2, AV-магістралі, 2 фістульні голки G17-19 (1 — венозна, 1 — артеріаль-
на), бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент)» у графі «Орієнтовна кіль-
кість з урахуванням обсягу фінансування» цифри «479» замінити цифрами «96»;

у позиції «Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози  
3,85—4,25% в мішках подвійних ємністю 2000 мл (Y-система для перитонеально-
го діалізу, 5 мішків у коробці)» у графі «Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу 
фінансування» цифри «262» замінити цифрами «260»;

у позиції «Ковпачок дезінфікуючий (від’єднуємий)» у графі «Орієнтовна кіль-
кість з урахуванням обсягу фінансування» цифри «39826» замінити цифрами 
«39780»;

у позиції «Трубка перехідна (подовжувач катетера)» у графі «Орієнтовна кіль-
кість з урахуванням обсягу фінансування» цифри «145» замінити цифрами «144»;

у позиції «Затискач (перемикач) магістралей» у графі «Орієнтовна кількість з 
урахуванням обсягу фінансування» цифри «123» замінити цифрами «120»;

у позиції «Комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета 
до апарата (педіатричний набір), дренажний комплект)» у графі «Орієнтовна кіль-
кість з урахуванням обсягу фінансування» цифри «557» замінити цифрами «540»;

5) у підрозділі 3 розділу XXXV у підрозділі «Реагенти для молекулярно-генетич-
ної та молекулярно-цитогенетичної діагностики лейкемій у дітей» у позиції «Набір 
для мультиплексного якісного визначення мутації BCR/ABL1 методом ПЛР з де-
текцією в агарозному гелі Seeplex Leukemia BCR/ABL (25 реакцій), SeeGene, Inc., 
або еквівалент» у графі «Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування» 
цифри «15» замінити цифрами «12».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 квітня 2018 р. № 221-р 
Київ

Про підписання Протоколу між Урядом 
України та Урядом Республіки Молдова  
про внесення змін до Угоди між Урядом 
України і Урядом Республіки Молдова  

про міжнародне автомобільне сполучення
Схвалити проект Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Мол-

дова про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Мол-
дова про міжнародне автомобільне сполучення.

Уповноважити заступника Міністра інфраструктури Лавренюка Юрія Федо-
ровича підписати зазначений Протокол.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +9  +14 Черкаська +4    +9 +9  +14
Житомирська +4    +9 +9  +14 Кіровоградська +4    +9 +9  +14
Чернігівська +4    +9 +8  +13 Полтавська +4    +9 +8  +13
Сумська +4    +9 +8  +13 Дніпропетровська +4    +9 +9  +14
Закарпатська +4    +9 +16  +21 Одеська +5  +10 +13  +18
Рівненська +3    +8 +10  +15 Миколаївська +5  +10 +13  +18
Львівська +3    +8 +13  +18 Херсонська +5  +10 +12  +17
Івано-Франківська +3    +8 +13  +18 Запорізька +5  +10 +11  +16
Волинська +3    +8 +12  +17 Харківська +4    +9 +8  +13
Хмельницька +3    +8 +11  +16 Донецька +4    +9 +9  +14
Чернівецька +4    +9 +13  +18 Луганська +4    +9 +9  +14
Тернопільська +3    +8 +12  +17 Крим +7  +12 +12  +17
Вінницька +5  +10 +10  +15 Київ +7    +9 +11  +13

Укргiдрометцентр

3..8
13..18 4..9

9..14

4..9
9..14

5..10
12..17

4..9
9..14
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З любов’ю 
до свого минулого

Лариса ВЕЛИЧКО 
для «Урядового кур’єра»

КІНО. У Київській фортеці днями завершився V Міжна-
родний фестиваль історичного кіно «Поза часом». У ньому 
взяли участь кінематографісти з України, Естонії, Грузії та 
Румунії. Було представлено 17 фільмів: два ігрові, шість ко-
роткометражних і дев’ять повнометражних.

Захід унікальний для України 
та один з небагатьох у світі те-
матичних фестивалів саме істо-
ричного кіно. Для представле-
них фільмів нема жанрових об-
межень, тому змагаються учас-
ники у трьох номінаціях: повно-
метражні документальні, корот-
кометражні документальні філь-
ми та ігрове кіно.

Гран-прі V Міжнародного фес-
тивалю історичного кіно отри-
мав український фільм Ігоря Під-
дубного «Повернення», в якому 
йдеться про пошуки останків 
Ярослава Мудрого. Кращою ре-
жисурою (повний метр) визна-
но роботу Богдана Ільчишина у 
фільмі «Крути. 100 років битви» 
(автор і продюсер Ольга Мов-
чан, Україна). Кращим історич-
ним короткометражним філь-
мом визнано стрічку В’ячеслава 
Бігуна «Сильні духом» (Украї-
на). За кращий сценарій від-
значено повнометражний фільм румунських кіномитців «Бра-
шов.1987» (режисер Лівіо Тофан).

У межах фестивалю було презентовано книжку кінорежи-
сера і педагога Івана Канівц я «Варіативне кіно: режисура ек-
ранних творів із сюжетами, що змінюються» і тизер першого іс-
торичного документального фільму в 3D «Генерація волі».

Захід проходить на волонтерських засадах без державного 
та муніципального фінансування. Організатори запрошують до 
партнерства всіх не байдужих до історії України та майбутньо-
го української нації, адже просвітницька складова фестивалю 
історичного кіно не менша, а навіть більша, ніж мистецька.

На Вінниччині розширюють дім для птахів
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. В області є 
240 видів птахів, які на її те-
риторії гніздяться або пере-
бувають тимчасово. Про це 
розповідає науково-популяр-
не видання «Птахи Віннич-
чини». Цікаво й те, що у кни-
зі використано фотографії не 
лише місцевих авторів, а й 
дослідників із Німеччини, Ан-
глії, США, Польщі. Загалом 
видання має неабиякий по-
пит у фахівців-біологів, кра-
єзнавців, а також у тих, хто 

переймається станом навко-
лишнього природного серед-
овища. 

Започаткована торік се-
рія науково-популярних ви-
дань про природу краю мати-
ме продовження. Так, у межа х 
реалізації обласної «Карти 
пріоритетів та цілей на 2018 
рік» заплановано створення 
книжок «Природа Вінниччи-
ни. Земноводні та плазуни» і 
«Рослини. Том 1». «Одним із 
пріоритетів розвитку облас-
ті є підвищення рівня суспіль-
ної екологічної свідомості та 
припинення втрат біотично-

го і ландшафтного різнома-
ніття», — повідомив директор 
департаменту агропромис-
лового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдерж-
адміністрації Микола Ткачук.

У цьому контексті робить-
ся багато. Зокрема, виготов-
лено екологічний паспорт Він-
ниччини, департамент продо-
вжить участь у міжнародному 
проекті Ecoinfo, буде прове-
дено обласний конкурс серед 
учнівських та студентських 
колективів на кращий приро-
доохоронний захід. А також 
розширять територію заповід-

ників, де птахи, звірі тощо по-
чуватимуться вільно.

Нині в натуру винесено 38 
територій природно-заповідно-
го фонду загальнодерж авного 
значення та 289 — місцевого. 
Цього року заплановано завер-
шити роботи з визначення на 
місцевості регіонального ланд-
шафтного парку «Немирівське 
Побужжя». А також створити 
шість нових ландшафтних за-
казників та розширити площі 
чотирьох наявних. У тому числі 
орнітологічного заказника «Іва-
нівський» та лісового заказни-
ка «Городище-Галявина».

Мистецтво 
проти гібридної війни
НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ. У прифронтовій Авдіївці 
на Донеччині відбулося триденне велелюдне дійство

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Це перший подібний за-
хід за чотири роки під-

ступної гібридної війни. 
Ідею щодо проведення ве-
лелюдного дійства «Авді-
ївка ФМ» взялася втілю-
вати в життя ініціатив-
на група мешканців міс-
та — переважно молодь 
та представники місце-
вих громадських органі-
зацій за підтримки Мініс-
терства культури, USAID 
(Агентства США з міжна-
родного розвитку), Доне-
цької облдержадміністра-
ції, Львівської освітньої 
фундації, проекту «Буду-
ємо Україну разом» та ін-
ших партнерів. 

Участь у фестивалі взяли 
українські естрадні вико-
навці Анжеліка Рудниць-
ка, Яна Заварзіна, гурти 
«Шпилясті кобзарі», «Оче-
ретяний кіт», театральні й 

танцювальні колективи з 
Києва, Харкова та Донеч-
чини. А ще місцевим жи-
телям, які за минулі ро-
ки встигли скучити за кон-
цертами та іншими творчи-
ми подіями, запропонували 
виступи учасників фести-
валю на театральній і му-
зичній сценах, у літератур-
ній вітальні, пройшли захо-
ди у локаціях «Живопис», 
«Наукові пікніки» тощо. Всі 
охочі також могли долучи-
тися до майстер-класів із 
декоративно-ужиткового 
мистецтва майстрів з Ав-
діївки, Краматорська, Хар-
кова. А для найменших від-
відувачів фесту передба-
чили низку пізнавальних і 
розважальних ігор. 

Фестиваль мистецтв 
«Авдіївка ФМ» вдався на-
стільки, що вже виник за-
дум проводити його щоріч-
но. Із надією, що наступне 
творче дійство відбудеть-
ся вже не у прифронтовій 
зоні, а на мирній території.

Фільм Ігоря Піддубного 
«Повернення» отримав 
Гран-прі V Міжнародного 
фестивалю 
історичного кіно

Дуже по-сучасному звучали зі сцени традиційні народні інструменти — бандури

Виконавці сучасних хореографічних композицій знайшли велике коло юних 
прихильників в Авдіївці
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