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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:  «ЗСУ ніколи  
не порушували мінських угод.  

Але коли є загроза життю 
наших військових  

або втрати позицій,  
ми відповідаємо  

адекватно і жодного 
клаптика своєї землі  

не віддамо».

Опалювальний сезон 
має розпочатися 
вчасно

ПІДГОТОВКА. Дуже важливо в нинішній турбулентний період ви-
борчої кампанії прибрати політику й популізм із питань підготовки ре-
гіонів до нового опалювального сезону 2019—2020 років. І насам-
перед говорити про комплексність заходів щодо технічної підготов-
ки, регламентних робіт, фінансових взаєморозрахунків і найголовні-
ше — забезпечення сталого проходження наступного опалювально-
го сезону. Про це на спеціалізованій селекторній нараді наголосив 
віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко.

«Початок опалювального сезону припадає на період формуван-
ня нової коаліції у парламенті та нового уряду. Всі ці політичні баталії 
не мають вплинути на нього. А для цього всі повинні вже зараз вес-
ти необхідну підготовчу роботу», — цитує Геннадія Зубка його прес-
служба. Віцепрем’єр-міністр ще раз підкреслив, що підготовка до 
опалювального сезону — це планова робота з чіткими зонами від-
повідальності: місцевого самоврядування, ОДА, підприємств ТКЕ і 
комунальних служб.

13,5%
на стільки, порівняно з червнем,  

НАК «Нафтогаз України» знизить з 1 липня 
мінімальні ціни на природний газ  

для промислових споживачів

ПРИМОРСЬКЕ ЛІТО. Курортний сезон на морі та пляжах 
Приазов’я має багато закономірних особливостей

Міністр оборони про ініціативу в Тристоронній контактній 
групі не відкривати вогонь у відповідь 
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РЕПОРТАЖ

Біловодська лікарня 
на Луганщині як 
обличчя медичної 
галузі на сході 
нашої держави

Хоч першу в світі вітроелектростанцію 
1931 року спорудив наш видатний 
вчений Юрій Кондратюк, нині 
частка електроенергії, виробленої 
українськими ВЕС, становить лише 1%

ЕНЕРГОРЕСУРСИ 

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Прифронтовий берег 
відпочинку
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ЦВК ІНФОРМУЄ
ТЯ», проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 158

Мишаківська Лідія Сергіївна, народилася 5 квiтня 1971 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач 
української та зарубіжної літератури, Кременецький медичний коледж ім. Арсена Рі-
чинського, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», про-
живає в місті Кременець Тернопільської області, судимість відсутня, включена до ви-
борчого списку під № 159. 

Лебедєв Борис Вікторович, народився 9 березня 1967 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голо-
ва, Новопсковська районна рада Луганської області, член Політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в смт Новопсков Новопсковсько-
го району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 160.

Лукіянік Валентин Борисович, народився 29 березня 1963 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсі-
онер, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161. 

Поповичук Олег Миколайович, народився 6 жовтня 1981 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, 
самозайнята особа, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТ-
ТЯ», проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 162.

Панченко Діана Андріївна, народилася 20 листопада 1993 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТ-
ТЯ», проживає в місті Синельникове Дніпропетровської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 163. 

Варивод Геннадій Григорович, народився 1 сiчня 1961 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна серед-
ня, директор, ПП «Телерадіокомпанія «Сміла-ТВ»», член Політичної партії «ОПОЗИ-
ЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Сміла Черкаської області, су-
димість відсутня, включений до виборчого списку під № 164. 

Ратушна Олена Сергіївна, народилася 30 жовтня 1979 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, 
член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті 
Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 165. 

Сінцова Тетяна Володимирівна, народилася 28 квiтня 1977 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адво-
кат, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в 
місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166. 

Мар’юк Ярослав Васильович, народився 30 квiтня 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «Лісопереробне виробництво МС», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТ-

ФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 167. 

Сафроняк Сергій Васильович, народився 16 травня 1992 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимча-
сово не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», 
проживає в смт Путила Путильського району Чернівецької області, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 168. 

Чернушка Анатолій Едуардович, народився 11 лютого 1976 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
адвокат, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», про-
живає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 169. 

Потапова Ірина Федорівна, народилася 18 квiтня 1958 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, реєстра-
тор, ТОВ «Лаян-Віннер», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА 
ЖИТТЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 170. 

Онофрей Василь Костянтинович, народився 27 грудня 1991 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
адвокат, АО «Дутка і партнери», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
— ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Герца Герцаївського району Чернівецької області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171. 

Манджавідзе Дар’я Леонідівна, народилася 4 жовтня 1991 року, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ви-
хователь, ДПУ Міжнародний дитячий центр «Артек», член Політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 172. 

Гауке Ольга Іванівна, народилася 29 вересня 1983 року, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрискон-
сульт, РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», член Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Дніпрі, суди-
мість відсутня, включена до виборчого списку під № 173. 

Джур Микола Іванович, народився 12 вересня 1958 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, приватне орендне підприємство «Шанс», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в селі Козлів Могилів-Подільського району 
Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.

Коваленко Михайло Олександрович, народився 31 жовтня 1951 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, пенсіонер, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», 
проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 175.

Самойлов Петро Миколайович, народився 16 червня 1962 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голо-
ва, Біловодська районна рада Луганської області, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙ-

НА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в смт Біловодськ Біловодського району 
Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Лигута Андрій Костянтинович, народився 2 жовтня 1970 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, го-
лова, Марківська районна рада Луганської області, член Політичної партії «ОПОЗИ-
ЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в смт Марківка Марківського району 
Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Степаненко Галина Григорівна, народилася 17 серпня 1946 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
громадська діяльність, пенсіонерка, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТ-
ФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Вишгород Київської області, судимість від-
сутня, включена до виборчого списку під № 178. 

Сінгуцька Яна Олександрівна, народилася 4 квiтня 1973 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «Центр управління кар’єрою», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТ-
ФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 179. 

Лоєвська Ірина Віталіївна, народилася 24 травня 1995 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», про-
живає в місті Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області, судимість від-
сутня, включена до виборчого списку під № 180. 

Кривенко Сергій Володимирович, народився 7 жовтня 1975 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ПП «Сучасні технології», заступник голови правління, ТОВ «Муніципаль-
на компанія поводження з відходами та Енергозбереження», член Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Полтаві, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 181. 

Радуль Тетяна Володимирівна, народилася 20 березня 1986 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, директор, ТОВ «УНІВЕРСИТЕТ СІНЕРГІЯ», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в селі Шипинки Барського району Вінниць-
кої області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 182. 

Александров Олександр Олексійович, народився 15 травня 1959 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, пенсіонер, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», 
проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 183. 

Верзілов Дмитро Олегович, народився 16 березня 1989 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспек-
тор, комунальна установа Покровської міської ради «ККСН», член Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Покровськ Донецької 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 184. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Ліквідатор ТОВ «Базіс-Авто» (02217, м. Київ, вул. Закревського,16,  ідентифікаційний код 33739839), арбітражний керу-

ючий Тищенко Наталія Петрівна (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 435 від 01.03.2013 року), який діє на підставі По-
станови Господарського суду м. Києва від 15 грудня 2016 року по справі № 910/12809/16, відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» оголошує конкурс на визначення 
організатора аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Базіс-Авто». Склад майна банкрута, що підлягає продажу на аукціоні 
(приватна власність): нежитлова будівля  (літ. Т; загальною площею 2  823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Закревського Миколи, буд. 22; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 15140880000).

 Аукціон проводиться у відповідності до ст. 44 та розділу 4 «Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство» За-
кону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги до організатора аукціону: юридична особа, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукці-
ону; наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років; наявність технічних можливостей для забезпечення про-
дажу майна боржника шляхом проведення аукціону; організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно 
боржника, кредиторів та замовника аукціону; додатково слід подати відомості стосовно досвіду проведення аукціонів, суми 
винагороди тощо, з підтверджуючими документами.

Пропозиції кандидатів на участь в конкурсі із зазначенням суми винагороди за проведення аукціону, відомості та доку-
менти, що підтверджують відповідність кандидата встановленим вимогам, приймаються протягом 10 днів з дати публіка-
ції цього оголошення. 

Документи надсилати на адресу ліквідатора ТОВ «Базіс-Авто» арбітражного керуючого Тищенко Н. П.: вул. Ярославська, 
6, м. Київ, 04071. Телефон для довідок: (044) 200-23-15.

Шановні члени Вітрильної Федерації України!
Ініціативна група членів Вітрильної Федерації України, Київської Федерації Вітрильного Спорту та Вітрильна федерація Одесь-

кої області повідомляє про проведення Позачергової Конференції ВФУ, яку призначено на 20 липня 2019 року о 12:00 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Липська, 19. 

Порядок денний Позачергової Конференції ВФУ:
1. Обрання Головуючого та Секретаря Позачергової Конференції.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Президента ВФУ (у разі присутності).
4. Обрання Президента та членів Президії ВФУ.
5. Звіт Ревізійної комісії (у разі присутності).
6. Обрання членів Ревізійної комісії.
7. Надання повноважень Президії ВФУ щодо прийняття та реєстрації в установленому порядку відокремлених підрозділів ВФУ.
8. Прийняття рішення щодо продовження статусу відокремленого підрозділу ВФУ Київської Федерації Вітрильного Спорту згід-

но з ч. b) п. 4.5 Статуту ВФУ.
9. Прийняття рішення щодо продовження статусу відокремленого підрозділу ВФУ Вітрильна федерація Одеської області згід-

но з ч. b) п. 4.5 Статуту ВФУ.
Пропозиції щодо порядку денного Позачергової Конференції ВФУ та кандидатури до складу Президії та Ревізійної комісії на-

правляти на електронну пошту: ug.dacenko@i.ua. 
Контактний тел.: 067-467-23-64. 

Ініціативна група

Повідомлення про виклик потерпілих: 
Бітюка М. П., Бучинського О. А., Ганущака А. Д., Ка-

рандіна С. О., Климчука І. В., Павловича І. С., Шевцова О. В., 
Кузнецова Ю. А., Дименка С. С., Прокопіва В. М., Ратушно-
го Р. Т. та Реву М. Ю. в судове засідання, яке відбудеться 
26.06.2019 об 11 год. 00 хв. в приміщенні Печерського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15 (суддя Смик Л. І.) у кримінальному провадженні, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016000000000380 від 03.02.2016 за обвинуваченням 
Калмикова Ю.А. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1  
ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України та Цвигуна В. В. у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 
ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 263 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Москвін Михайло Михайлович, 15.09.1992 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Ор-
джонікідзе, 57, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам 
необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого від-
ділу Управління Служби безпеки України в Житомирській об-
ласті Щербака Андрія Олександровича, за адресою: м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22019060000000015 як підозрюваний у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, об 11 год.00 хв. 
26.06.2019 (для отримання письмового повідомлення про підо-
зру, допиту тощо). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість прибуття у вказаний день чи час. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України. 

Інформація для абонентів  
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ 19199961).
Повідомляємо, що з 1 липня 2019 року  
змінюються окремі тарифи на послуги  

Інтернет для існуючих абонентів — 
фізичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном  
(044) 507 00 00 

або 177 (з телефонних ліній Vega), 
а також в Особистому кабінеті абонента 

my.vega.ua

Суднові реєстраційні 
документи на судно «COBRA 1850» 

№ UA-SGL200341111 з реєстраційним  
бортовим номером МКЛ-0329-К, 

судновласник Крамаренко  
Вячеслав Петрович, 
вважати недійсними.

Втрачені  судновий білет №009973,  
виданий інспекцією ГДРФ 

у м. К.-Подільський 23.03.2009 р. на моторне 
прогулянкове судно та  Свідоцтво  

на придатність малого судна до плавання 
з реєстр. номером 3-828206, 

видані на ім’я Вітвіцького М. В.,    
вважати недійсними.

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 червня 2019 р. № 511 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 

бюджеті для реалізації заходів і проектів 
Українського інституту 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для реалізації заходів і проектів Українського інституту, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 511
ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у державному бюджеті  
для реалізації заходів і проектів Українського інституту

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнарод-
ного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інсти-
туту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами 
України» (далі — бюджетні кошти) для реалізації заходів і проектів Українсько-
го інституту.

2. Цілями використання бюджетних коштів є покращення розуміння та сприй-
няття України та українців у світі, формування позитивного міжнародного іміджу 
України та популяризація української культури і мови за кордоном.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є МЗС.

4. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна устано-
ва «Український інститут» (далі — Інститут), що належить до сфери управлін-
ня МЗС.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) реалізацію заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на роз-

виток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном 
української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови 
громадянського суспільства; організацію культурно-мистецьких, міждисциплі-
нарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і 
освітніх заходів (конкурси, виставки, вистави, концерти, літературні та театральні 
події, фестивалі, презентації, ярмарки, засідання за круглим столом, конферен-
ції, симпозіуми, колоквіуми);

2) викладання української мови на базі закордонних філій і партнерських ор-
ганізацій Інституту;

3) організацію творчих резиденцій за кордоном та в Україні;
4) надання грантів фізичним та юридичним особам незалежно від форми 

власності для реалізації заходів і проектів, спрямованих на виконання статутних 
завдань і функцій Інституту;

5) оплату членських внесків Інституту в національних та міжнародних асоціаці-
ях, мережах, об’єднаннях, радах, спілках;

6) організацію поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, 
освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського 
суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон;

7) розроблення, виробництво, розміщення і поширення друкованої продукції, 
фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, пу-
блікацій, інформаційних і рекламних матеріалів тощо.

6. За рахунок бюджетних коштів за напрямами, визначеними пунктом 5 цього 
Порядку, здійснюються витрати на забезпечення оплати проїзду та проживання 
учасників заходу та проекту, оренди приміщень, технічного обладнання та тран-
спортних засобів, на оплату винагороди, постановочних, поліграфічних (виготов-
лення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, придбання призів, 
сувенірів, на оплату послуг з перекладу, а також організаційні, представницькі та 
інші витрати, безпосередньо пов’язані з реалізацією заходів та проектів.

7. Інститут використовує бюджетні кошти в межах відповідних бюджетних 
призначень відповідно до річного плану заходів. Річний план заходів Інституту та 
зміни до нього затверджує його генеральний директор за погодженням з МЗС.

8. Інститут відповідно до затвердженого в установленому порядку плану захо-
дів видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються наймену-
вання заходу, дата і місце проведення, сума витрат на його підготовку та прове-
дення, порядок складення і подання звітності. До наказу додається кошторис ви-
трат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється 
в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням по-
ложень бюджетного законодавства.

10. Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи та надані по-
слуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі ак-
тів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, 
пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому за-
конодавством порядку.

12. Інститут подає МЗС щокварталу до 15 числа наступного місяця інформа-
цію про виконання плану заходів за встановленою МЗС формою для подання її 
до 20 числа Мінфіну.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 червня 2019 р. № 514 
Київ

Про внесення зміни у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 квітня 2019 р. № 302 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести зміну у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 

2019 р. № 302 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професій-
но-технічних навчальних закладів у 2019 році» (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 32, ст. 1154), замінивши позиції

«15100000000 Обласний бюджет Одеської області 630

15201100000 Бюджет міста Одеси 10 550»

такою позицією: 

«15100000000 Обласний бюджет Одеської області 11 180».
 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ 
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завер-

шено перший етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Держав-
них премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для молодих 
вчених 2019 року

 Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових уста-
нов, підприємств, вищих навчальних закладів, учених та спеціалістів, широкої громад-
ськості з проханням узяти участь у обговоренні робіт і повідомити свою думку щодо їх 
змісту та складу авторських колективів.

Відгуки та зауваження, а також матеріали громадського обговорення робіт і їх ав-
торських колективів просимо надсилати до 15 жовтня 2019 року за адресою:

 
03150, м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, Комітет з Державних премій України в га-

лузі науки і техніки.
 
Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за 

адресою: www. kdpu-nt.gov.ua.
___________________________________________________________
До участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техні-

ки допущено 18 робіт:
 

1. Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України
Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України.
Автори:
чл.-к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.геол.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-
м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. 
Толкунов А.П., Чулков С.С.

2. Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомо-
ги в мирний та воєнний час
Представлено державною установою «Інститут стоматології та щелепно-лице-
вої хірургії НАМН України».
Автори:
д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н. Дєньга О.В., д.м.н. Дрогоми-
рецька М.С., д.м.н. Лихота А.М., д.м.н. Мазур І.П., к.м.н. Рибачук А.В.

3. Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій 
енергетиці та їх впровадження
Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.
Автори:
ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. 
Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошни-
ченко Є.С.

4. Створення роторів турбін великої потужності
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політех-
нічний інститут».
Автори:
д.т.н. Морачковський О.К., д.т.н. Дмитрик В.В., д.т.н. Усатий О.П., д.т.н. Зайцев 
Б.П., д.т.н. Скульський В.Ю., к.т.н. Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г.

5. Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук, компонентів функ-
ціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів
Представлено державною науковою установою «Науково-технологічний комп-
лекс «Інститут монокристалів» НАН України.
Автори:
чл.к. Чебанов В.А., д.х.н. Броварець В.С., д.х.н. Вовк М.В., д.х.н. Десенко С.М., 
д.фарм.н. Лесик Р.Б., д.х.н. Ліпсон В.В., д.фарм.н. Ляпунов М.О., д.х.н. Обу-
шак М.Д.

6. Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукуру-
дзи в Україні
Представлено державною установою Інститут зернових культур НААН України.
Автори:
д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.с.-г.н. Черчель В.Ю., д.б.н. 
Сатарова Т.М., д.с.-г.н. Кирпа М.Я., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко 
Ю.О., д.с.-г.н. Чернобай Л.М.

7. Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних по-
лів
Представлено Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.
Автори:
д.ф.-м.н. Мамуня Є.П., д.т.н. Букетов А.В., д.т.н. Стухляк П.Д., д.ф.-м.н. По-
гребняк О.Д., д.т.н. Черваков О.В., Сімбіркіна А.М., к.ф.-м.н. Юрженко М.В., 
к.ф.-м.н. Демченко В.Л.

8. Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних 
процесах
Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.
Автори:
чл.к. Денисов В.Ю., чл.к. Клепіков В.Ф., д.ф.-м.н. Бережной Ю.А., д.ф.-м.н. 
Понкратенко О.А., д.ф.-м.н. Плюйко В.А., д.ф.-м.н. Михайлюк В.П., д.ф.-м.н. 
Пилипенко В.В., д.ф.-м.н. Харченко В.Ф.

9. Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих 
систем
Представлено Національним аерокосмічним університетом імені 
М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Автори:
д.т.н. Харченко В.С., д.ф.-м.н. Яковлев С.В., д.т.н. Лукін В.В., к.т.н. Горба-
чик О.С., д.ф.-м.н. Летичевський О.О., к.т.н. Сіора О.А., к.т.н. Сидоренко М.Ф., 
д.т.н. Уривський Л.О.

10. Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на 
основі високопродуктивних обчислень
Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.
Автори:
д.ф.-м.н. Галба Є.Ф., д.ф.-м.н. Дорошенко А.Ю., д.ф.-м.н. Єршов С.В., д.ф.-
м.н. Литвин О.О., д.ф.-м.н. Петрик М.Р., к.ф.-м.н. Попов О.В., д.ф.-м.н. Скобе-
лєв В.Г., д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.

11. Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін
Представлено Національною академією педагогічних наук України.
Автори:
к.психол.н. Слюсаревський М.М., д.психол.н. Найдьонова Л.А., д.психол.н. Ти-
таренко Т.М., д.психол.н. Татенко В.О., д.психол.н. Горностай П.П., д.психол.н. 
Кочубейник О.М., к.філос.н. Лазоренко Б.П.

12. Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті
Представлено державною установою «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.
Автори:
д.м.н. Сичов О.С., д.м.н. Соколов Ю.М., д.м.н. Руденко К.В., Залевський В.П., 
д.м.н. Біловол О.М., д.м.н. Целуйко В.Й., д.м.н. Копиця М.П., д.м.н. Денесюк 
В.І.

13. Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фа-
зових переходів
Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Автори:
д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський 
О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., ак. Слюсаренко Ю.В., 
к.ф.-м.н. Сотніков А.Г.

14. Використання мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів у тва-
ринництві та ветеринарній медицині
Представлено Інститутом біології тварин НААН України.
Автори:
д.б.н. Снітинський В.В., д.в.н. Влізло В.В., д.е.н. Гладій М.В., д.в.н. Федорук 
Р.С., д.б.н. Іскра Р.Я., д.т.н. Каплуненко В.Г., д.с.-г.н. Седіло Г.М., д.с.-г.н. Ра-
тич І.Б.

15. Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір
Представлено державною установою «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України».
Автори:
ак. Білорус О.Г., д.е.н. Власов В.І., чл.к. Гриценко А.А., ак. Єфименко Т.І., чл.к. 
Звєряков М.І., ак. Лібанова Е.М., д.е.н. Лук’яненко Д.Г., д.е.н. Поручник А.М.

16. Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого 
складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів
Представлено державним підприємством «Український науково-дослідний ін-
ститут вагонобудування».
Автори:
Крамаренко М.В., Лутонін С.В., Гречкін О.А., Локтіонов Д.В., к.т.н. Костриця 
С.А., Шиш В.О., к.т.н. Сафронов О.М., Бушуєв В.В.

17. Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплек-
сне впровадження на залізорудних шахтах України
Представлено державним вищим навчальним закладом «Криворізький націо-
нальний університет».
Автори:
д.т.н. Ступнік М.І., д.т.н. Коваленко І.Л., Короленко М.К., Полторащенко С.П., 
Карапа І.А., Шевчик Д.В., Кіященко Д.В., Небогін В.З.

18. Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих
Представлено Дніпровським державним технічним університетом.
Автори:
к.т.н. Буря О.І., к.т.н. Єрьоміна К.А., д.ф.-м.н. Лисенко О.Б., д.ф.-м.н. Кончиць 
А.А., д.т.н. Морозов О.Ф.

До участі у конкурсі зі здобуття Премій Президента України для молодих вчених 
2019 року допущено 47 робіт:

1. Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних 
полютантів
Представлено Національним технічним університетом України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Автори:
к.т.н. Трус І.М., к.х.н. Галиш В.В., к.т.н. Скиба М.І.,  к.т.н. Радовенчик Я.В.

2. Оптимізація конструкцій вантажних вагонів
Представлено Державним університетом інфраструктури та технологій.
Автор:
д.т.н. Фомін О.В.

3. Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних 
термофотоемісійних перетворювачів енергії
Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.
Автори:
к.ф.-м.н. Анікеєв В.В., Сидорченко І.М. 

4. Державна фінансова політика суспільного розвитку
Представлено Київським національним торговельно-економічним універси-
тетом.
Автори:
д.е.н Козарезенко Л.В., д.е.н. Макогон В.Д., к.е.н. Пасічний М.Д. 

5. Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого досту-
пу в спеціальних інформаційних мережах
Представлено Національним університетом «Львівська політехніка».
Автор:
д.т.н. Опірський І.Р.

6. Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
Представлено Інститутом математики НАН України.
Автори:
к.ф.-м.н. Аноп А.В., к.ф.-м.н. Солдатов В.О., к.ф.-м.н. Чепурухіна І.С.

7. Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної 
служби України до стандартів Європейського Союзу
Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.
Автори:
к.н.держ.упр. Чаркіна А.О., к.н.держ.упр. Черняхівська В.В. 

8. Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умо-
вах експлуатації
Представлено Національним технічним університетом України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Автор:
к.т.н. Цибульник С.О. 

9. Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових 
інфокомунікаційних мереж
Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.
Автор:
к.т.н. Євдокименко М.О.

10. Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективнос-
ті будівель
Представлено Національним технічним університетом України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Автори:
к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., к.т.н. Буяк Н.А., к.т.н. Божко І.К.

11. Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах
Представлено Національним університетом Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького.
Автор:
д.психол.н. Литвинчук Л.М. 

12. Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
Представлено Національним університетом «Львівська політехніка».
Автори:
к.е.н. Дорошкевич К.О., к.е.н. Вороновська М.М. 

13. Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщен-
ня тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень
Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного 
НАН України.
Автор:
д.т.н. Чугай А.М.

14. Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку 
коморбідної патології — гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу
Представлено Державною установою «Національний інститут терапії імені Л.Т. 
Малої НАМН України».
Автор:
д.м.н. Шалімова А.С.

15. Квантові ефекти взаємодії в наносистемах
Представлено Інститутом фізики конденсованих систем НАН України.
Автор:
к.ф.-м.н. Скоробагатько Г.О. 

16. Апріорні оцінки для еволюційних систем
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Автори:
к.ф.-м.н. Анікушин А.В., к.ф.-м.н. Гуляницький А.Л., к.ф.-м.н. Затула Д.В.

17. Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спа-
лювання
Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.
Автори:
к.т.н. Запорожець А.О., к.т.н. Іванов С.О., к.т.н. Сергієнко Р.В.

18. Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст
Представлено Криворізьким ботанічним садом НАН України.
Автор:
к.б.н. Зубровська О.М.

19. Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія
Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.
Автори:
к.ф.-м.н. Кузнецов В.М., Трофименко Я.В.

20. Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низь-
котемпературними конденсаційними поверхнями
Представлено Національним університетом кораблебудування імені адміра-
ла Макарова.
Автори:
к.т.н. Корнієнко В.С., к.т.н. Бурунсуз К.С., к.т.н. Радченко Р.М., Портной Б.С. 

21. Мотивування процесуальних рішень слідчого
Представлено Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності 
імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.
Автор:
к.ю.н. Марочкін О.І.

22. Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані трива-
лентними елементами
Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Автори:
к.т.н. Кононець В.В., к.т.н. Креч А.В., к.ф.-м.н. Бордун І.О.

23. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
Представлено Національною академією внутрішніх справ.
Автор:
д.ю.н. Чорноус Ю.М.

24. Збільшення ресурсу експлуатації зварних з’єднань енергетичного обладнан-
ня сучасних енергоблоків ТЕС
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політех-
нічний інститут».
Автори:
к.т.н. Глушко А.В., к.т.н. Перепічай А.О., Німко М.О., Шарий В.А. 

25. Моделювання системи соціальних комунікацій «розумного» міста
Представлено Рівненським державним гуманітарним університетом.
Автори:
к.н.с.к. Веретеннікова Н.В., к.т.н. Назарук М.В., к.н.с.к. Ржеуський А.В.

26. Моральні засади правомірної поведінки
Представлено Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Автори:
к.ю.н. Свириденко Г.В., к.ю.н. Сунєгін С.О.

27. Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомо-
гою хмарного сервісу СoСalc
Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України.
Автор:
к.пед.н. Попель М.В.

28. Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика
Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного 
НАН України.
Автори:
к.б.н. Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т., к.с.-г.н. Кислинська А.С., Бойко М.В. 

29. Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контек-
сті продовольчої безпеки України
Представлено Національним університетом харчових технологій.
Автори:
к.т.н. Галенко О.О., к.т.н. Шевченко А.О., к.т.н. Коваль О.В. 

30. Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів на-
укоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних 
матеріалів
Представлено Національним технічним університетом України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Автори:
к.т.н. Борис Р.С., к.т.н. Чорний А.В.

31. Модель оптимального шару ґрунту для опрацювання технологій та знарядь 
передпосівного обробітку
Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України.
Автор:
к.с.-г.н. Крилач С.І. 

32. Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням 
робочими параметрами
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 
Остроградського.
Автори:
к.т.н. Костенко А.В., к.т.н. Малякова М.С., к.т.н. Мельников В.О., к.т.н. Зай-
ченко О.А.

33. Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу зем-
ного покриву та її використання для оцінки індикаторів цілей сталого розви-
тку
Представлено Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України.
Автори:
к.т.н. Колотій А.В., Лавренюк М.С., к.т.н. Яйлимов Б.Я. 

34. Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння пе-
редсердь
Представлено державною установою «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.
Автор:
д.м.н. Бородай А.О.

35. Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпро-
лінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин
Представлено Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.
Автор:
к.б.н. Кропивко С.В. 

36. Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов 
внутрішніх трансформацій і глобальних викликів
Представлено державною установою «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього Національної академії наук України».
Автор:
к.е.н. Левицька О.О. 

37. Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру на-
селених пунктів України
Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політех-
ніка».
Автори:
к.т.н. Луценко І.М., к.т.н. Федоряченко С.О., Бешта О.О., Весела М.А.

38. Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпе-
ковий аспект
Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія 
Кондратюка.
Автори:
к.е.н. Маслій О.А.,  к.т.н. Зима О.Є., к.т.н. Чурса Ю.В., к.т.н. Авраменко Ю.О. 

39. Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: 
адміністративно-правове дослідження
Представлено Харківським національним університетом внутрішніх справ.
Автор:
д.ю.н., Шатрава С.О. 

40. Розробка термоелектричних приладів для медицини
Представлено Інститутом термоелектрики НАН України та МОН України.
Автор:
к.ф.-м.н. Кобилянський Р.Р.

41. Створення селекційного матеріалу кукурудзи за ознаками посухостійкості та 
підвищеного вмісту каротиноїдів в зерні
Представлено Українським інститутом експертизи сортів рослин.
Автори:
к.с.-г.н. Присяжнюк Л.М., Гончаров Ю.О.

42. Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук 
з покращеною теплопровідною структурою
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористуван-
ня України.
Автор:
к.т.н. Антипов Є.О.

43. Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів 
машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур
Представлено Національним науковим центром «Інститут механізації та елек-
трифікації сільського господарства» НААН України.
Автори:
к.т.н. Днесь В.І., к.т.н. Скібчик В.І.

44. Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористуван-
ня України.
Автори:
д.е.н. Резнік Н.П., к.е.н. Слободяник А.М.

45. Юридичні факти в доктрині приватного права України
Представлено Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємни-
цтва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПр України.
Автор:
д.ю.н. Пленюк М.Д.

46. Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та роз-
робка перспективних засобів антивірусної дії
Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного 
НАН України.
Автори:
к.б.н. Білявська Л.Н. к.б.н. Науменко К.С., к.б.н. Шидловська О.А.

47. Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем
Представлено Сумським національним аграрним університетом.
Автори:
д.е.н. Данько Ю.І., д.е.н. Медвідь В.Ю., к.е.н. Коблянська І.І.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.05.2019                        Київ                                         № 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
31 травня 2019 р. за № 565/33536

Про затвердження Змін до Порядку 
ідентифікації  

та реєстрації свиней
Відповідно до статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тва-

рин», підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2015 року № 1119  (із змінами),

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней, затвер-

дженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
01 грудня 2017 року № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 
лютого 2018 року за № 154/31606, що додаються.

2. Бирки для ідентифікації свиней, бланки реєстраційних карток госпо-
дарств, відомостей переміщення тварин, виготовлені до набрання чинності цим 
наказом, застосовуються до повного їх використання.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити 
в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

В. Топчія.
В. о. Міністра  

О. ТРОФІМЦЕВА
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства аграрної політики  
та продовольства України 

10 травня 2019 року № 243
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

31 травня 2019 р. за № 565/33536
ЗМІНИ 

до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней
1. У розділі ІІ:
1) у пункті 1:
слова «до моменту надходження» замінити словами «перед надходжен-

ням»;
слова «або перед початком проведення ними ідентифікації тварин» виклю-

чити;
2) пункт 2 після слів «реєстраційну картку господарства (додаток 1)» допо-

внити словами «, засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закла-
ду) ветеринарної медицини та її печаткою»;

3) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
«Інформація з реєстраційних документів про власника, що містить персо-

нальні дані для внесення до Реєстру тварин, є такою, що надана для оброб-
ки за його згодою.».

2. Розділ ІІІ після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Кожна бирка для ідентифікації свиней має відповідати таким вимогам:
1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;
2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та 

втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;
3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку викорис-

тання;
4) замковий механізм має бути виготовлений із твердого пластику, стійкого 

до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромі-
нювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Кон-
струкція замкового механізму та матеріал його виготовлення має унеможлив-
лювати роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне 
використання. Колір замкового механізму синій або блакитний;

5) бути виготовленою у спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, 
не завдаючи їй шкоди;

6) має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не мож-
на стерти.

У зв’язку з цим пункти 3—25 вважати відповідно пунктами 4—26.
3. У розділі ІV:
1) у пункті 4 слова «видає його власнику (утримувачу)» замінити словами 

«передає (надсилає) власнику / утримувачу або уповноваженій ним особі»;
2) в абзаці другому пункту 15 слова «Адміністратор Реєстру тварин та засвід-

чує підписом і печаткою» замінити словами «та засвідчує підписом працівник 
Адміністратора Реєстру тварин, завіряючи їх печаткою».

4. У розділі V:
1) абзац другий пункту 4 виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами дру-

гим — п’ятим;
2) абзац п’ятий пункту 5 після слів «в Реєстрі тварин даних про» доповни-

ти словами «господарство (за умови, що воно не зареєстроване у Реєстрі тва-
рин) та»;

3) абзац другий пункту 6 виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами дру-

гим — п’ятим.
5. Додатки 1, 4, 5, 9, 10, 12 до Порядку викласти в новій редакції, що дода-

ються.
Заступник директора Департаменту 

аграрної політики та сільського господарства  
О. Альшанова

Додаток 1 
до Порядку ідентифікації  

та реєстрації свиней  
(пункт 2 розділу ІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб’єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ   Дата державної реєстрації суб’єкта 
   господарювання                                      
��������	 	 (для юридичних осіб) ��			��			���� 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*   �������� ��
(для фізичних осіб — підприємців)

Найменування______________________________________________________
(для фізичних осіб — підприємців — прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________
Скорочене найменування_____________________________________________
 (для юридичних осіб)
Код КОПФГ ���
Наявність статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві �    ☒ так
Дата присвоєння статусу ��			��			����

Місцезнаходження / місце проживання
Код КОАТУУ �������� ��  Поштовий індекс ��� ��
Область __________________________________________________________,
район  _______________________________________________________,
населений пункт____________________________________________________,
вул. _____________________________________, буд. _________, кв. _______,

тел./факс _____________________, e-mail ______________________________

Індивідуальний податковий номер _____________________________________

Керівник (для юридичних осіб)
Прізвище _________________________________________________________
Ім’я   _____________________________________________________________
По батькові ________________________________________________________

2. Дані про господарство
Реєстраційний номер господарства ____________________________________
Найменування господарства /
структурного підрозділу______________________________________________

                           (за наявності)
Вид тварин  ________________________________________________________

Вид діяльності _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження 
Код КОАТУУ �������� ��  Поштовий індекс ��� ��
Область __________________________________________________________,
район  _______________________________________________________,
населений пункт____________________________________________________,
вул. _____________________________________, буд. _________, 
тел./факс _____________________, e-mail ______________________________

Відповідальна особа
Прізвище _________________________________________________________
Ім’я   _____________________________________________________________
По батькові ________________________________________________________
Дата заповнення ��			��			���� 

Власник ____________________________      ________________________
                             (прізвище, ініціали)                                                   (підпис)

3. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем 
якої перебуває господарство
Код згідно з ЄДРПОУ державної установи   
(закладу) ветеринарної медицини     
�������� 
______________________________________________   
(посада спеціаліста, найменування державної установи (закладу) ветеринарної медицини)
______________________________________________                 
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)
       
     М.П.
Дата заповнення ��			��			����	 			________
         (підпис)
 
Службові відмітки Реєстру тварин _____________________________________
____________________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).   
  

Додаток 4 
до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней 

(пункт 4 розділу ІІІ)

Зразок
бирки вушної для ідентифікації племінних свиней 

Вхідна частина Порожниста частина

позиції 1, 2 ідентифікаційного 
номера — літерний код країни, 
де тварину ідентифіковано, від-
повідно до ISO3166

позиції 3–13 — одинадцять цифр іденти-
фікаційного номера тварини, з яких п’ять 
останніх цифр — робочий номер тварини
S–частина бирки вушної, яка залежить 
від технологічного процесу виробництва 
та може бути випуклою, порожнистою з 
отворами чи без тощо

Параметри бирки
Товщина 

ліній
Висота знаків

порожниста частина вхідна частина
maximum minimum maximum minimum maximum

Код країни 1 mm - - 3 mm 4 mm
Шість перших 
цифр ідентифіка-
ційного  номера

1 mm 3 mm 7 mm - -

П’ять останніх 
цифр ідентифіка-
ційного номера

1-1,5 mm 3 mm 7 mm - -

Додаток 5 
до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней 

(пункт 4 розділу ІІІ)
Зразок  

бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером

Вхідна частина Порожниста частина

позиції 1, 2 ідентифікаційного но-
мера — літерний код країни, де 
свиню ідентифіковано, відповідно 
до ISO3166

позиції 3–9 — сім цифр ідентифікаційно-
го номера свині;
S–частина бирки вушної, яка залежить 
від технологічного процесу виробництва 
та може бути випуклою, порожнистою з 
отворами чи без тощо

Параметри  
бирки

Товщина  
ліній

Висота знаків
порожниста частина вхідна частина

maximum minimum maximum minimum maximum
Код країни 1 mm - - 3 mm 4 mm
Чотири перші 
цифри іденти-
фікаційного  но-
мера 1 mm 3 mm 7 mm - -
Три останні циф-
ри ідентифіка-
ційного номера 1-1,5 mm 3 mm 7 mm - -

Додаток 9 
до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней 

(пункт 10 розділу ІІІ)
Зразок 

бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером

Вхідна частина Порожниста частина

позиції 1, 2 ідентифікаційного но-
мера — літерний код країни, де 
тварину ідентифіковано, відповід-
но до ISO3166

позиції 3, 4 ідентифікаційного номера — 
цифровий код області, де проводилась 
ідентифікація тварини;
позиції 5–10 — номер господарства в 
області;
S–частина бирки вушної, яка залежить 
від технологічного процесу виробництва 
та може бути випуклою, порожнистою з 
отворами чи без тощо

Параметри бирки
Товщина 

ліній
Висота знаків

порожниста частина вхідна частина

maximum minimum maximum minimum maximum

Код країни 1 mm - - 3 mm 4 mm

Код області та поряд-
ковий номер госпо-
дарства в області

1-1,5 mm 3 mm 7 mm - -

Додаток 10 
до Порядку ідентифікації 

та реєстрації свиней  
(пункт 13 розділу ІІI)

           ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН             (1)
Вид тварин: ______________________________________________

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини 

Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
  
��������        �������� ��   
__________________________________________________________________

(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 

Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________
     
2. Дані про тварин           Дата вибуття ��������                     Причина вибуття ��
 

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
номер

Кіль-
кість 

тварин 
у гру-
пі**

№ 
з/п

Ідентифікаційний  
номер

Кіль-
кість 
тва-

рин у 
гру-
пі**

1 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
2 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
… �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��

3. Дані про перевізника
______________________________

(найменування — для юридичних осіб;  

прізвище, ім’я, по батькові —  

для фізичних осіб)

______________________________
       (вид, марка та реєстраційний номер  

транспортного засобу)

Купівля без переміщення до власного 
господарства                          �    ☒ так
Дата прибуття �� ���� �� 
Причина прибуття ��
Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин �� ���� ��

_______________________________
(найменування — для юридичних осіб;  

прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Дата вибуття �� ���� �� 
Причина вибуття ��

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
  
��������        �������� ��   
__________________________________________________________________

(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 

Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________

S

S

S
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11 кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В. Ф.
викликає Вас як обвинуваченого на 11 год. 00 хв. «15» липня 2019 року Місцезнаходження/місце проживання:

04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,  
буд. 15, корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., Байдика О.А., Сер-
дюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Оболонського районного суду 
міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами захис-
ників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 
березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та заяви 
Байдика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А. Додатково просимо подати такі документи:  

документ, що посвідчує особу ( паспорт)
Пом. судді: Довганич В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоечасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отриман-
ня ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчою судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 

два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підсіавою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського район-

ного суду Луганської області (Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), 
знаходиться кримінальне провадження, вне-
сене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 
27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова 
Вадима Вікторовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду 
Луганської області Мартинюк В. Б. викликає 
обвинуваченого Фролова Вадима Вікторови-
ча, 24.10.1970 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Красна Талівка, вул. Про-
мениста, буд. 15, у судове засідання, яке від-
будеться 03.07.2019 року о 15-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосо-
вано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, при-
значає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибут-
тя до суду. Суд також має право постанови-
ти ухвалу про привід обвинуваченого та/або 
ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 
11 та 12 КПК України, та здійснити спеціаль-
не судове провадження.

Суддя В. Б. Мартинюк

В провадженні Попаснянського районно-
го суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 423/3812/16-к, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань стосовно Балацького Олександра Мико-
лайовича, 06.01.1959 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 3 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ч. 1 ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Балацький Олександр Ми-
колайович, зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт 
Нижнє, вул. Садова, 4.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України По-
паснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає Балацького Олександра Микола-
йовича у судове засідання, що відбудеться 01 
липня 2019 року об 11 год. 00 хвилин в залі 
судових засідань Попаснянського районного 
суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається 
суддею Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України 
з моменту опублікування оголошення обви-
нувачена вважається належним чином озна-
йомлена з його змістом.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноар-
мійський) район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 15.07.2019 року о 10-15 год. та 08.08.2019 року о 09-00 
год. до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька 
область,смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел.(06131)6-13-20)), для учас-
ті у судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійович, 09.11.1975 року на-
родження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 01 липня 2019 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України
Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: Одеська область, Комінтернів-
ський район, с. Візирка, вул. Центральна, 1, Бабініна Олена Василівна, 
23.10.1973 року народження, зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 
25 Чапаївської Дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 
КПК України викликаються в судові засідання, що відбудуться 27 черв-
ня 2019 року о 15 годині 00 хвилин та 22 липня 2019 року об 11 годині 
00 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Власник / утримувач господарства, з якого вибули тварини

(підпис та пе-
чатка спеціа-

ліста державної 
установи (за-

кладу) ветери-
нарної меди-

цини)

Дата заповнення ������ ��

                    (П.І.Б. власника)

Працівник
Адміністратора
Реєстру тварин 
���� ��
(код)

(підпис власника)

         (підпис)

                            ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН             (2)
Вид тварин: ______________________________________________
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини 
Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
  
��������        �������� ��   
__________________________________________________________________

(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 
Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________

(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________

2. Дані про тварин           Дата вибуття ��������                     Причина вибуття �� 

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
номер

При-
бут-
тя не 
від-

було-
ся

Кіль-
кість 

тварин 
у гру-
пі**

№ 
з/п

Ідентифікаційний  
номер

При-
бут-
тя не 
від-

було-
ся

Кіль-
кість 
тва-

рин у 
гру-
пі**

1 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
2 �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��
… �������� ���� �� � �� … �������� ���� �� � ��

3. Дані про перевізника
______________________________

(найменування — для юридичних осіб;  
прізвище, ім’я, по батькові —  

для фізичних осіб)

______________________________
       (вид, марка та реєстраційний номер  

транспортного засобу)

Купівля без переміщення до власного 
господарства                          �    ☒ так
Дата прибуття �� ���� �� 
Причина прибуття ��
Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин �� ���� ��

_______________________________
(найменування — для юридичних осіб;  

прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)
Дата вибуття �� ���� �� 
Причина вибуття ��

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини
Реєстраційний номер господарства       Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин        платника податків* 
                     або код згідно з ЄДРПОУ  
��������        �������� ��  

__________________________________________________________________
(найменування — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Код КОАТУУ�������� ��       Поштовий індекс ��� �� 
Місцезнаходження / адреса господарства _______________________________

(область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________

Дата прибуття ��������                          Причина прибуття ��
Власник / утримувач господарства,            Власник / утримувач господарства,
з якого вибули тварини                      до якого прибули тварини

(підпис та 
печатка 

спеціаліс-
та держав-
ної устано-
ви (закла-
ду) ветери-
нарної ме-
дицини)

Дата заповнення �������� Дата заповнення ��������
(підпис та 
печатка 

спеціаліс-
та держав-
ної устано-
ви (закла-
ду) ветери-
нарної ме-
дицини)

(П.І.Б. власника) (П.І.Б. власника)

Працівник  
Адміністратора  
Реєстру тварин
������
(код)

(підпис 
власника)

(підпис власника)

Працівник 
Адміністратора  
Реєстру тварин
������
(код)

(підпис) (підпис)

____________________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовили-

ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідоми-
ли про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.                                                                                                     

Додаток 12 
до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней 

(пункт 26 розділу ІІІ)
ЗВІТ 

про наявність та рух поголів’я свиней в господарстві 
 за період _______________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*                      Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин
або код за ЄДРПОУ�������� ��		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		��������

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                          (найменування господарства суб’єкта господарювання / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – власника (утримувача))
Місцезнаходження / місце проживання �������� ��, ��� ��			 _________________________________________________________________________________        
             (код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Технологічно-вікові групи
свиней

На початок звітного  
періоду, голів
(__________)

дата

Прибуття Вибуття На кінець звітного  
періоду, голів
(__________)

дата
народжено переведено з інших груп з інших господарств продано забито переведено до ін-

ших груп загинуло

Племінні свині (за наявності)
…

Товарні свині 
…

Усього:

Власник (утримувач) ______________________________________________________ Дата підписання �������� 
                                                                           (П.І.Б., підпис)  
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і ма-

ють відмітку у паспорті).

Повістка про виклик в суд обвинуваченої 
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.1  ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 03 липня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Єлісєєв Сергій Станіславович, який народився 24 жовтня 1961 
року, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, 
6, кв. 5; проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Тараса Шевчен-
ка, 17, кв. 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.07.2019 року об 11 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Риживанов Владислав Олександрович, 05.07.1968 року 
народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Виставочна, 20, від-
повідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 27 червня 2019 року о 14 годині 30 хвилин та 22 липня 
2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя С. М. Кічмаренко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 чЕРвНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

29..34
16..21

30..35
16..21

29..34
16..21

29..34
17..22

23..28
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +16 +21 +29 +34
Житомирська +15 +20 +25 +30 Кіровоградська +16 +21 +29 +34
Чернігівська +16 +21 +29 +34 Полтавська +16 +21 +29 +34
Сумська +16 +21 +29 +34 Дніпропетровська +16 +21 +29 +34
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +17 +22 +29 +34
Рівненська +13 +18 +23 +28 Миколаївська +17 +22 +29 +34
Львівська +13 +18 +23 +28 Херсонська +17 +22 +29 +34
Івано-Франківська +13 +18 +23 +28 Запорізька +17 +22 +29 +34
Волинська +13 +18 +23 +28 Харківська +16 +21 +30 +35
Хмельницька +13 +18 +23 +28 Донецька +16 +21 +30 +35
Чернівецька +13 +18 +23 +28 Луганська +16 +21 +30 +35
Тернопільська +13 +18 +23 +28 Крим +17 +22 +26 +31
Вінницька +15 +20 +25 +30 Київ +18 +20  +31 +33

Укргiдрометцентр

«Кришталева нота» 
плекає таланти

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У вінниці майже 600 дітей цього року взяли участь у 
першому турі міського конкурсу юних виконавців «Кришталева нота», 
який проводять понад десять років для підтримки талантів, підвищення 
їхньої професійної майстерності, популяризації музичних творів україн
ської і закордонної класики й сучасних композиторів. У другий тур про
йшли понад 200 учнів мистецьких шкіл та студій. У залі засідань місь
кої ради відзначили переможців та призерів конкурсу в номінаціях: піа
ністи, духові й ударні інструменти та дитячі інструментальні ансамблі ве
ликої форми, зокрема бандуристи і вокалісти.  Переможці отримали ди
пломи і грошові премії. «Дякую вам за вашу велику працю, адже ви пе
реможці, культурна еліта нашого міста. Бажаю, щоб поруч із вами і на
далі крокувала удача, радуйте своїми успіхами батьків та наставників. 
Дякую вам за те, що ви берете участь у загальноміських заходах, па
тріотично ставитеся до міста, прославляєте вінницю та країну. Бажаю 
вам здоров’я, добробуту вашим родинам, гарного літнього відпочинку», 
— зазначила, вітаючи юних музикантів та їхніх викладачів, заступниця 
міського голови Галина Якубович.

І влітку до школи — 
лісової

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО. Оригінальну «Школу лісника» про
сто неба відкрили у Роменському лісгоспі на Сумщині. Упродовж червня 
— серпня сюди можна приходити на екскурсію, спілкуватися із друзями, 
відкривати для себе зелений світ лісу. Як розповів директор Роменсько
го лісгоспу Олег Салов, стало доброю традицією на початку літніх кані
кул приймати численних екскурсантів — учнів місцевих шкіл, учителів, 
жителів міста та його гостей, яких цікавить лісовий світ. Ось і вирішили 
спрацювати на випередження — облаштували в дендропарку окремий 
клас, у якому немає ні вікон ні дверей і куди можуть прийти всі охочі. Тут 
встановлено столи, парти, стільці, є розмаїтий інформаційний матеріал. 
Тож, завітавши до лісового класу, можна не тільки з користю провести 
час, а й відпочити, поспілкуватися, пересидіти спеку тощо.  Уже відбувся 
перший урок, на якому лісівники розповіли про ліс, деревні породи, фло
ру і фауну. Першими слухачами стали учні початкових класів першої та 
другої роменських загальноосвітніх шкіл. 

Історичні приклади надихають молодь
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

І ВИШКІЛ, І ВІДПОЧИ-
НОК. Біля села Ягільниця на 
Тернопіллі на три дні на лі
совому масиві отаборували
ся учасники теренової гри 
«чортківська офензива». 
Організували її вперше. Зі
бралися юнаки та дівчата 
тут невипадково. Адже рівно 
100 років тому село опини
лося в епіцентрі битви, зна
ної в історії як «чортківська 
офензива». Тоді воїни Укра
їнської Галицької Армії піш
ли в переможний наступ і ви
зволили від ворога не лише 
Ягільницю, а й чортків, Тер
нопіль та інші села й міста 
Галичини.

«Приклад героїв надихає 
молодь», — підкреслив ко
мандант вишкільного табору 
василь Панькевич. Старшо
класники чортківського ра
йону об’єдналися в дев’ять 
команд. Їм довелося проде
монструвати не лише фізич
ну підготовку, а й інтелекту
альну. На них чекали різні 
спортивні змагання, команд
ні ігри. Передусім треба бу
ло пройти смугу перешкод, 
позмагатися у пейнтболі. Ін
телектуальний змаг потре
бував і знань історії України. 
Наостанок провели теренову 
гру, під час якої команди від
шукували свій маршрут на 
відповідній території.

Найкращих, звісно ж, від
значили. Зрештою, як зау
важив василь Панькевич, не 
так важливо було, хто пере
може, як власне участь юна
ків і дівчат у вишколі. Аби во
ни змогли побувати на місці 
історичної звитяги, осмисли
ти події, які тут тривали 100 
років тому, коли багато мо
лодих українців влилися в 
лави УГА і стали на захист 
української землі від ворога. 
Про це та інші справи, що ви
значають успіх України в ми
нулому й сьогоденні, говори
ли на гутірках. 

Теренова гра — це ще й  
яскраві враження, нові зна
йомства і друзі,  відпочинко
ві заходи. Увечері хлопці й 
дівчата неодмінно збирали
ся біля ватри, де співали, ве
селилися. 

За підтримки облдерж
адміністрації теренову гру 
«чортківська офензива» ор
ганізував Молодіжний націо
налістичний конгрес. Під йо
го орудою на Тернопіллі вже 
16 років поспіль відбуваєть
ся ще один вишкіл «Леген
да УПА».  

А з 2 до 7 липня в Бережан
ському районі патріотична мо
лодь збереться в наметовому 
таборі «Лисоня ім. Івана Гав
диди». Упродовж двох най
ближчих літніх місяців Моло
діжний націоналістичний кон
грес організує ще кілька та
ких вишколів у Львівській, Ки
ївській, Сумській, ІваноФран
ківській, чернівецькій, Дні
пропетровській областях. 
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 У Полтаві знищують бур’ян-алерген
 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

 ЕКСПЕРИМЕНТ. У місті над 
ворсклою розпочали перший 
етап боротьби з  амброзією. 
Бригада комунального підпри
ємства «Декоративні культури» 
вже обробила бур’ян розрекла
мованим хімічним засобом на 
території Подільського району. 
Почали з нього тому, що саме 
ця райрада першою склала де
тальну карту поширення амбро
зії на своїй території. 

Засіб діє майже миттєво. Ко
ли бригада переїжджала на 
міські пляжі, листя амброзії на 
обробленій території вже зів’яло. 
Інші рослини на нього реагують 

нейтрально. Для людини цей за
сіб безпечний навіть після по
трапляння на шкіру — його слід 
просто змити водою. За техно
логією, оброблена рослина має 
ще простояти 10—15 днів, щоб 
хімічна речовина потрапила у 
її кореневу систему. Так гаран
товано її повне знищення. Про
цедуру з обприскування повто
рять ще двічі — у липні та серпні 
(можливо, й у вересні).

Бригада поки що працює в 
режимі експерименту, бо досі в 
Полтаві ніхто із комунальників 
не обприскував амброзію. Окре
мі великі ділянки з рослиною об
прискають за допомогою спе
ціально обладнаних невеликих 
тракторів.

Юні змагалися у вишколі, 
спортивних іграх та 
історичних знаннях.  
А ввечері гуртом 
відпочивали та розважалися

Хімічний засіб, яким обприскують амброзію,  
діє майже миттєво
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