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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 28 лютого 2020 року
USD 24.561 EUR 26.9299 RUB 3.7311 / AU 40566.67 AG 443.85 PT 22408.97 PD 67404.47

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:      
«Оборудки з податком 
на додану вартість — 
багаторічна проблема 

в Україні. Тіньовий 
ринок ПДВ оцінюється 

мільярдами гривень  
на місяць. Уряд 

викорінює ці схеми».

Постать Шевченка 
осучаснили 

ВИЗНАННЯ. Комітет з Національної премії України імені Тараса 
Шевченка оголосив лауреатів 2020 року. Змінено критерії визна-
чення лауреатів, про що повідомив голова Комітету з премії Юрій 
Макаров. Це пов’язано насамперед із переусвідомленням тракту-
вання постаті Великого Кобзаря в літературі й мистецтві загалом, 
повідомляє Укрінформ.  

Цьогоріч лауреатів визначено у п’яти номінаціях, крім «Кіномис-
тецтва». У номінації «Література» обрано двох. Це Маріанна Кі-
яновська з книжкою «Бабин Яр. Голосами» і Тарас Прохасько зі 
збіркою есеїв «Так, але...». У номінації «Музичне мистецтво» — 
гурт «ДaxaБрaxa» (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Ци-
бульська, Ірина Коваленко) з музичним альбомом «Шлях». У но-
мінації «Візуальні мистецтва» — Олександр Глядєлов з мистець-
ким проєктом «Карусель». У номінації «Публіцистика, журналіс-
тика» — публіцистичне видання «Дівчата зрізають коси» Євгенії 
Подобної. У номінації «Театральне мистецтво» — сучасна україн-
ська опера-реквієм «ЙОВ» («IYOV») музично-театральної форма-
ції «Нова опера» у складі Романа Григоріва та Іллі Разумейка і ре-
жисера Владислава Троїцького.

175 тонн 
гуманітарної допомоги направив жителям 
тимчасово окупованих територій Донбасу 

Міжнародний комітет Червоного Хреста
ПОГЛЯД. Доступність медичної допомоги не має залежати  
від місця проживання

Тривожна молодість 
опорних лікарень

Прем’єр-міністр про можливість щомісячного 
заощадження 1—2 мільярдів гривень

5

2 6
ФІНАНСИ

Нацбанк та експерти 
переконані, що протягом 2020 
року ставки за позиками значно 
знижуватимуться і найближчим 
часом будуть на рівні 10%

Міжнародний форум Age of 
Crimea («Час Криму») довів: 
питання російської окупації 
півострова є і буде на порядку 
денному цивілізованого світу 

ЄДНІСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

Приватний нотаріус Білоцерківського районного нотарі-
ального округу Київської області ОЗАДОВСЬКА Олена Ми-
колаївна (09170, Київська область, Білоцерківський ра-
йон, село Шкарівка, вулиця Таращанська, 150 А, тел./факс 
(804563) 4-38-52) повідомляє про відкриття спадщини на 
майно після померлого 01 червня 2019 року Ординсько-
го Петра Володимировича, 1941 року народження. Спад-
коємці померлого викликаються до приватного нотаріуса 
для з’ясування повного кола спадкоємців.

У провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва знаходиться спра-
ва №640/3196/20 за позовом ТОВ «Белойл Комодіті» до Кабінету Міністрів України про 
визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 624 від 
17.07.2019 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням 
з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України»

Позовні вимоги:
Визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України № 624 від 

17.07.2019 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з 
Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» з моменту її прийняття, із 
змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 678 від 24.07.2019.

Підготовче засідання у справі № 640/3196/20 призначене на 13.04.2020 о 10:20 в при-
міщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, блок «А», зал судових засідань №6.

Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відді-
лення Антимонопольного комітету України 15 січня 2020 року прийняте рішен-
ня № 66/1-р/к про порушення законодавства про захист економічної конку-
ренції та накладення штрафу у справі № 66-1-50/13-19 з боку ПП «Будівельне 
об’єднання «Центр-Буд» (ідентифікаційний код 38993852) та з боку ПП «До-
рожньо-ремонтне будівельне управління» (ідентифікаційний код 41034591).

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене рішення у справі ПП «Будівель-
не об’єднання «Центр-Буд» та ПП «Дорожньо-ремонтне будівельне управлін-
ня», з повним текстом рішення можна ознайомитись в Полтавському облас-
ному територіальному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1, кім. 320,  
м. Полтава.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно з переліком осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL22N017079
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

19.03.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/46598-asset-sell-id-267980

Оголошення про втрату суднових реєстраційних документів
Працівниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «ТЕРМІНАЛ ГАЗ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ: 41154871) було втра-
чено суднові реєстраційні документи з приводу судна газовоза: на-
зва судна — ДНІПРО ЛПГ (DNIPRO LPG), позивний сигнал — UXEE, 
ідентифікаційний номер ІМО — 8521488, а саме:

- Свідоцтво про право плавання під Державним прапором Украї-
ни (судновий патент), що видано під № СВ 000235 від 26.06.2017 р. 
Державною службою України з безпеки на транспорті; 

- Свідоцтва про мінімальний склад екіпажу MSM № 000568, що 
видано 17.07.2017 р. Державною службою України з безпеки на 
транспорті.

Вважати вищезазначені документи недійсними.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального прова-
дження за апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням зако-
нів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кри-
мінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Іщука А. О. на вирок 
Центрального районного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинувачен-
ням Стельмаха С. О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, відкладено на 5 березня 2020 року на 10:00 год.

Суддя О. В. Куценко

Втрачене посвідчення учасника бойових дій 

на ім’я Волошина Дениса Дмитровича 

вважати недійсним.

ПОВІСТкА ПРО ВИклИк нА СУДОВИЙ РОЗГлЯД CПPABИ 
ЗА ВІДСУТнІСТЮ ОБВИнУВАЧенОГО В ПОРЯДкУ 

СПеЦІАльнОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖеннЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 

07.06.1985 року народження, останнє відоме місце про-
живання: м. Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 65, від-
повідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомля-
ється, що 15.04.2019 року Херсонським міським судом 
Херсонської області по кримінальному провадженню  
№ 12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Єв-
гена Геннадійовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 
КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду 
справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у по-
рядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що йому 
необхідно з’явитися 06.03.2020 року о 09.00 год. у каб. 
208 до Херсонського міського суду Херсонської області 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для учас-
ті в розгляді кримінального провадження № 766/8832/19 
за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як обви-
нуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному  
сайті Херсонського міського суду Херсонської області 
ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Корольчук Н. В.

кредитна спілка «Подільська» повідомляє, що 07 квітня 2020 року  
о 16 годині за адресою: м. Хмельницький, пр- т Миру, 56, к. 27  
відбудуться чергові загальні збори членів кредитної спілки. 

Порядок денний: 
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2019 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правління 2019 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету 2019 рік. 
4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії 2019 рік.
5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність 

кредитної спілки «Подільська» за 2019 рік та визначення аудиторської фірми для 
підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2020 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної 
спілки «Подільська» за 2019 рік.

7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2020 рік.
8. Зміна адреси (місцезнаходження) кредитної спілки. 
9. Внесення змін до статуту кредитної спілки «Подільська», шляхом його затвер-

дження в новій редакції. 
10. Внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредит-

ній спілці.
11. Обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
Зміни та пропозиції до порядку денного приймаються до 24.03.2020 р. за адре-

сою: Проспект Миру, 61/1а, оф. 21, тел.: 0382-789-585

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання  
апеляційної інстанції

В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебувають матеріали 
кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора Павлоград-
ської місцевої прокуратури Зайналової О. П. на ухвалу Павлоградського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області від 12 грудня 2019 року про по-
вернення прокурору обвинувального акта у кримінальному провадженні  
№ 22016060000000042 за обвинуваченням Сидоренка Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України.

Слухання справи призначено на 11 годину 20 хвилин 26 березня 2020 року.
Обвинувачений Сидоренко Олександр Володимирович зареєстрований за 

адресою: вул. Папаніна, 7-А, смт Билбасівка Слов’янського району Донецької 
області, 84392.

В зв’язку з цим Дніпровський апеляційний суд викликає обвинуваченого 
Сидоренка О. В. в судове засідання апеляційної інстанції на 11 годину 20 хви-
лин 26 березня 2020 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. 
Харківська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним 
повідомленням його про дату, час та місце розгляду справи.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя кон-
даков Г. В., судді кононенко О. М., Мудрецький Р. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 лютого 2020 р. № 128 
Київ

Деякі питання реалізації експериментального 
проекту із створення «єдиного входу» опрацювання 
звернень громадян, запитів на публічну інформацію, 

звернень та повідомлень про/або від осіб,  
які постраждали від торгівлі людьми, домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, насильства 
стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого 

насильства
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВлЯє:
1. Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів щодо надання можливості ор-

ганам виконавчої влади долучатися за власною ініціативою до експериментального проекту 
із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інфор-
мацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, до-
машнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про за-
грозу вчинення такого насильства шляхом підписання відповідного меморандуму, примір-
на форма якого додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 лютого 2020 р. № 128

МеМОРАнДУМ 
про долучення органу виконавчої влади до експериментального проекту  

із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян, запитів на публічну 
інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали  

від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства 
стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства

м. Київ                         «__» _______ 2020 року

Міністр Кабінету Міністрів України ____________________________________________,
                             (прізвище, ім’я, по батькові)
з однієї сторони, та _____________________________________________ (далі — орган 
                                              (найменування органу виконавчої влади)
виконавчої влади) в особі ___________________________________________________,
                                   (посада та прізвище, ім’я, по батькові керівника органу виконавчої влади)

з іншої сторони, разом іменовані сторони, усвідомлюючи важливість та пріоритетність ре-
алізації державної політики щодо досягнення визначеної Програмою діяльності Кабінету  
Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 р. 
№ 188-IX, Цілі 11 «Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та до-
сягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів», зокрема в частині за-
провадження системи маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян 
з метою зменшення кількості «формальних відписок», формування необхідної для роботи 
аналітики, вимірювання рівня задоволеності українців від контакту через кол-центр або над-
силання звернення, покращення сервісу опрацювання звернень громадян та запроваджен-
ня філософії, що громадянин — це клієнт, що є основою світогляду державного службов-
ця, уклали цей Меморандум про таке:

1. Орган виконавчої влади, керуючись пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 лютого 2020 р. № 128, з власної ініціативи долучається до експериментального про-
екту із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян, запитів на публічну ін-
формацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про 
загрозу вчинення такого насильства (далі — експериментальний проект).

2. Орган виконавчої влади підтверджує своє зобов’язання виконувати всі умови експе-
риментального проекту, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопа-
да 2019 р. № 972 «Про реалізацію експериментального проекту із створення «єдиного вхо-
ду» опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію» (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 96, ст. 3177) (далі — постанова).

Сторони погодилися, що участь органу виконавчої влади в експериментальному проекті 
поширюється на звернення, які надійшли до нього через його контактний центр та/або до-
відкову телефонну лінію.

3. Предметом Меморандуму є участь органу виконавчої влади у реалізації завдань екс-
периментального проекту, визначених пунктом 5 Порядку реалізації експериментального 
проекту із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян, запитів на публічну 
інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людь-
ми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або 
про загрозу вчинення такого насильства, затвердженого постановою, та забезпечення до-
сягнення мети експериментального проекту, визначеної пунктом 3 зазначеного Порядку.

4. В рамках Меморандуму сторони мають право:
обмінюватися інформацією, зокрема документованою (шляхом надсилання сторонами 

одна одній повідомлень, організації зустрічей представників сторін), що належить до пред-
мета Меморандуму;

вживати у разі потреби заходів для забезпечення захисту інформації відповідно до ви-
мог законодавства;

напрацьовувати спільні пропозиції щодо внесення необхідних змін до законодавства, 
яким регулюються питання опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інфор-
мацію, а також щодо впровадження результатів експериментального проекту в роботу ор-
гану виконавчої влади;

організовувати обговорення та консультації з питань, які стосуються діяльності сторін і 
становлять взаємний інтерес.

5. Сторони здійснюють співробітництво відповідно до вимог законодавства, а також ін-
ших документів, що регламентують діяльність кожної із сторін.

6. Цей Меморандум укладений і підписується у двох оригінальних примірниках, один 
з яких зберігається у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, інший — в органі виконав-
чої влади.

7. Цей Меморандум набирає чинності з дня  його підписання сторонами і діє до момен-
ту подання звіту про результати реалізації експериментального проекту, визначеного абза-
цом четвертим пункту 7 постанови.

8. Усі зміни та доповнення до Меморандуму, його розірвання вчиняються в період його 
дії у формі додаткової Угоди, яка укладається у письмовій формі та набирає чинності з дня 
її підписання сторонами і є невід’ємною частиною цього Меморандуму.

Посада керівника органу 
виконавчої влади

Міністр 
Кабінету Міністрів України

_____________________________
(підпис)

_____________________________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 лютого 2020 р. № 128
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов кабінету Міністрів України
1. У пункті 1 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади 

і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаці-
ях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Ка-
бінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., чис-
ло 16, с. 85):

в абзаці першому слова «ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спе-
ціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату» замінити 
словами і цифрами «здійснюється на засадах, визначених Типовою інструкцією з документу-
вання управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними доку-
ментами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженою постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської ді-
яльності» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770), з урахуванням передбачених цією 
Інструкцією особливостей для реєстрації пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг гро-
мадян, що надійшли до організації»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Ця  Інструкція має рекомендаційний характер для об’єднань громадян, а також підпри-

ємств, установ та організацій приватної форми власності.».
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.
2. У Типовій інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого об-
міну, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі пи-
тання документування управлінської діяльності» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 
770; 2019 р., № 38, ст. 1336):

1) в абзаці восьмому пункту 1 слова «та не можуть регулюватися цією Інструкцією» замінити 
словами «, при цьому вимоги цієї Інструкції поширюються на зазначені види діловодства в час-
тині загальних принципів роботи з документами та в тій частині, яка прямо не визначена окре-
мими нормативно-правовими актами»;

2) абзац другий пункту 152 викласти в такій редакції:
«Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) готуються відповід-

но до вимог, визначених цією Інструкцією, та з урахуванням особливостей, які визначаються за-
конами та іншими актами Кабінету Міністрів України.»;

3) у пункті 193:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Для документів постійного та тривалого (понад 10 років) строку зберігання, створених в 

електронній формі, виготовляється паперова копія такого документа, яка формується у справу 
відповідно до затвердженої номенклатури справ для зберігання.»;

абзац восьмий виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 972 «Про реаліза-

цію експериментального проекту із створення «єдиного входу» опрацювання звернень грома-
дян та запитів на публічну інформацію» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 96, ст. 3177;  
2020 р., № 4, ст. 217):

1) у постанові:
у пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
«учасниками експериментального проекту є Урядовий контактний центр, Секретаріат Ка-

бінету Міністрів України, Міністерство соціальної політики, Державна митна служба, а також 
органи виконавчої влади, що долучилися до експериментального проекту шляхом підписання 
меморандуму, примірна форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від  
19 лютого 2020 р. № 128 «Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення 
«єдиного входу» опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та 
повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, на-
сильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насиль-
ства» (далі — долучені органи);»;

після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«долучений орган за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України в рамках підписа-

ного меморандуму, зазначеного в абзаці другому цього пункту, має право поширити щодо себе 
експериментальний проект на звернення, які надійшли до цього органу через його контактний 
центр та/або довідкову телефонну лінію;

з моменту підписання меморандуму, зазначеного в абзаці другому цього пункту, орган вико-
навчої влади вважається долученим до експериментального проекту та таким, на якого поши-
рюються всі умови експериментального проекту, визначені цією постановою;».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
в абзаці другому пункту 5 слова «та Державній митній службі» замінити словами «, Держав-

ній митній службі, а також долученим органам»;
в абзаці четвертому пункту 7 цифру і слово «1 березня» замінити цифрами і словом  

«31 грудня»;
2) у Порядку реалізації експериментального проекту із створення «єдиного входу» опрацю-

вання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою ста-
ті, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства, затвердженому за-
значеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Під час реалізації експериментального проекту Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

а також Мінсоцполітики, Держмитслужба, органи виконавчої влади, що долучилися до експе-
риментального проекту шляхом підписання меморандуму, примірна форма якого затвердже-
на постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 128 «Деякі питання реаліза-
ції експериментального проекту із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян, 
запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно ді-
тей, або про загрозу вчинення такого насильства» (далі — учасники), та Урядовий контактний 
центр керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабі-
нету Міністрів України, іншими актами законодавства.»;

у пункті 9:
у абзаці першому слова «Мінсоцполітики та Держмитслужби»  замінити словом «учасників»;
в абзаці другому слова «Мінсоцполітики та Держмитслужбі» замінити словом «учасникам».

Повідомлення про оприлюднення 
Заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одер-
жання та врахування зауважень і пропозицій громадськості, на офіційному веб-сайті 
Міністерства енергетики та захисту довкілля в рубриці «Оголошення» оприлюдне-
но Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Держав-
ної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчиз-
няних атомних електростанцій на період до 2025 року та проєкт Державної економіч-
ної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних 
електростанцій на період до 2025 року.

Зауваження і пропозиції до зазначених документів приймаються Дирек-
торатом розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства  
енергетики та захисту довкілля до 16.03.2020 за електронною адресою:  
Kulesha@mev.gov.ua або поштовою адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601.
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оголошення

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

Інформація  
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік

Бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січ-
ня 2019 р. № 14 із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 137, від 26 
червня 2019 р. № 544 та від 04 грудня 2019 р. № 988.

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік затверджено постановою правління Фон-
ду від 24 лютого 2020 року № 1-1 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 
2019 рік».

У 2019 році у повному обсязі забезпечено фінансовими ресурсами виплату пенсій та грошової допомоги 11,4 
млн пенсіонерів.

Загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік склала 434 956,7 млн грн (з урахуванням 
залишку коштів на початок року в сумі 98,7 млн грн).

Надійшло власних доходів 241 752,4 млн грн, з яких 236 262,0 млн грн — сума єдиного внеску, розподілена на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

З Державного бюджету України протягом року надійшло 181 770,2 млн грн на виплати, фінансування яких чин-
ними законодавчими актами передбачено  здійснювати за рахунок коштів державного бюджету. 

Крім цього, на відшкодування витрат ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою 
пенсій і грошової допомоги населенню, з Державного бюджету України надійшло 500 млн грн та на виплату пільг 
і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі — 10 835,4 млн грн.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2019 році становила 435 942,3 млн грн, з яких 
видатки за рахунок власних доходів склали 303 106,0 млн грн, або 69,5 % загального обсягу видатків.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пенсій надбавок та підвищень до пенсій 
склали 121 500,9 млн грн. 

Витрати ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги на-
селенню за рахунок коштів Державного бюджету України, склали 500 млн грн.

Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату житлових субсидій 2,5 млн пенсіонерам на оплату житлово-
комунальних послуг у готівковій формі за рахунок коштів  Державного бюджету України 10 835,4 млн грн.

Залишок власних коштів на кінець 2019 року склав 162,7 млн грн.
Публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік від-

будеться 10 березня 2020 р. за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, перший поверх, зала засідань Пенсійного фон-
ду України.

ЗВІТ про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік,  
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 24 лютого 2020 року № 1-1

(тис.грн)

Затверджено  
бюджетом  

(зі змінами)

Фактично  
виконано

Відхилення

+,- %

Залишок власних коштів на початок року 98 612,8 98 715,5 102,7 100,1%
ДОХОДИ:
власні доходи, усього 245 798 622,7 241 752 434,5 -4 046 188,2 98,4%
у тому числі:

сума єдиного внеску, розподілена на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 240 233 339,6 236 262 021,8 -3 971 317,8 98,3%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат 
на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які 
працювали на роботах за списком № 1 виробництв, ро-
біт, професій, посад і показників, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України

3 308 548,9 3 337 816,1 29 267,2 100,9%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат 
на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які 
працювали на роботах за списком № 2 виробництв, ро-
біт, професій, посад і показників, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України, а також працівникам, зайня-
тим на інших посадах, що дають право на призначення 
пенсії за віком на пільгових умовах

1 991 337,3 1 871 179,8 -120 157,5 94,0%

кошти, сплачені банками за користування тимчасо-
во вільними коштами Пенсійного фонду України, та ін-
ші власні доходи

130 272,6 153 508,5 23 235,9 117,8%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які 
проживають на території України 135 124,3 127 908,3 -7 216,0 94,7%

Усього власних доходів з урахуванням залишку 245 897 235,5 241 851 150,0 -4 046 085,5 98,4%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпе-
чення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, при-
значених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пен-
сійного фонду, з яких:

181 770 145,6 181 770 145,6 0,0 100,0%

погашення заборгованості з пенсійних виплат  
за рішеннями суду 100 000,0 100 000,0 0,0 100,0%

кошти Державного бюджету України на відшкодування ви-
трат ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, пов'язаних з випла-
тою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%

кошти Державного бюджету України на виплату пільг і жит-
лових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг у готівковій формі

10 836 056,0 10 835 400,8 -655,2 100,0%

УСЬОГО ДОХОДІВ 439 003 437,1 434 956 696,4 -4 046 740,7 99,1%
позика для покриття тимчасових касових розривів, 
пов'язаних з виплатою пенсій 1 148 363,6 1 148 363,6

ВИДАТКИ:
за рахунок власних доходів, усього 303 492 923,5 303 105 991,3 -386 932,2 99,9%
у тому числі на:

-
пенсiйне забезпечення осiб, пенсiю яким при-
значено відповідно до Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування»

282 936 068,5 282 505 983,1 -430 085,4 99,8%

-

виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законо-
давчими актами в частинi розміру пенсії, на яку осо-
ба має право вiдповiдно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування»

3 424 434,5 3 275 332,9 -149 101,6 95,6%

-

пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб на-
чальницького i рядового складу в частинi розміру пен-
сії із солідарної системи відповідно до Закону Украї-
ни «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне стра-
хування»

5 491 296,4 5 807 261,7 315 965,3 105,8%

-

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на 
прожиття згідно із Законом України «Про полiпшення 
матерiального становища учасникiв бойових дiй та осіб 
з iнвалiдністю внаслідок вiйни»

71 355,3 68 381,3 -2 974,0 95,8%

- пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордо-
ном, та iноземних пенсiонерiв 232 769,7 209 900,2 -22 869,5 90,2%

-
розрахунково-касове обслуговування і плату за 
пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiї та грошової до-
помоги

91 915,2 53 494,4 -38 420,8 58,2%

-
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із 
виконанням функцій, покладених на органи Пенсійно-
го фонду України

5 349 762,6 5 339 849,0 -9 913,6 99,8%

- оплату послуг з виплати та доставки пенсій із солідар-
ної системи 1 139 839,5 1 090 306,9 -49 532,6 95,7%

- погашення позик, наданих з єдиного казначейського 
рахунка у 2018 році 4 755 481,8 4 755 481,8 0,0 100,0%

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансо-
ве забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуван-
ням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних 
виплат, з яких:

123 774 858,5 121 500 927,4 -2 273 931,1 98,2%

погашення заборгованості з пенсійних виплат  
за рішеннями суду 100 000,0 100 000,0 0,0 100,0%

оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 475 685,2 394 645,2 -81 040,0 83,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на від-
шкодування витрат ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, 
пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допо-
моги населенню

500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%

за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату 
пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-ко-
мунальних послуг у готівковій формі

10 836 056,0 10 835 392,9 -663,1 100,0%

УСЬОГО ВИДАТКІВ 438 603 838,0 435 942 311,6 -2 661 526,4 99,4%
Залишок власних коштів на кінець року 399 599,1 162 748,4 -236 850,7 40,7%

_________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)

         20199254562

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пунк-
ті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планова діяльність полягає в розробці Центральної частини Північно-Східної ділянки Стайкінського родовища руслових пісків в 

акваторії Канівського водосховища в районі с. Стайки на території Кагарлицького району Київської області. Родовище  розташова-
не на відстані 1.0 км на північний схід  від с. Стайки. Площа ділянки родовища складає 39,1 га. Загальний обсяг запасів складає: кат. 
С1 = 3175 тис.м3. Розробка Центральної частини Північно-Східної ділянки Стайкінського родовища руслових пісків планується здій-
снювати підводним кар’єром гідромеханізованим способом, земснарядом із завантаженням на баржу. Для розробки пісків корисної 
товщі ділянки планується використовувати земснаряд ЗССД-1600-М2 (або FFA Fiebig чи ГПН-10).   Корисною копалиною на родови-
щі є піски алювіальні (аH) світло-сірого та жовтувато-сірого кольору, кварцові, дрібнозернисті, добре обкатані, слабо глинисті з по-
одинокими зернами кварцу розміром до 3-4 мм рівнинно-долинного фаціального поясу р. Дніпро. Річна потужність по видобуван-
ню корисної копалини становить 153,7 тис м3. Режим роботи по видобуванню пісків приймається сезонний в позанерестовий період. 

2. Суб’єкт господарювання
Приватне підприємство «Нова-Тек», код за ЄДРПОУ 32247530, 09200, Київська обл., Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул. Неза-

лежності, будинок 22, тел. (068) 327 59 78.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, 
головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впли-
ву на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть: спеціальний дозвіл на користування 
надрами, що видається Державною службою геології та надр України, дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, що ви-
дається Державним агентством водних ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться — 06.04.2020 р. о 14 годині за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, пл. Незалежнос-
ті, 1 (Кагарлицька районна рада, хол). 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, 
головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, 
головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 175 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначе-

ного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 02.03.2020 р. з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.  за адресами:
1. Приватне підприємство «Нова-Тек», 09200, м. Кагарлик Київської області, вул. Незалежності, 22, тел. 0683275978, контактна 

особа — Директор Литвиненко Олексій;
2. Кагарлицька районна рада, контактна особа — керуюча справами Вашека Ірина Іванівна, тел. (04573) 5-16-40.

 Повідомлення
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування — «Детальний 

план території орієнтовною площею 6,4 га, кварталу житлової садибної забудови в с. Зазим’є Броварського району Київської 
області з метою визначення планувальної організації функціонального призначення та зміни цільового призначення земель-
ної ділянки площею 2,9 га, кадастровий номер 3221282801:01:045:0005 по вул. Деснянська, 139-А» 

1. Повна назва документа державного планування:
Проект «Детальний план території орієнтовною площею 6,4 га, кварталу житлової садибної забудови в с. Зазим’є Бровар-

ського району Київської області з метою визначення планувальної організації функціонального призначення та зміни цільо-
вого призначення земельної ділянки площею 2,9 га, кадастровий номер 3221282801:01:045:0005 по вул. Деснянська, 139-А»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Зазимська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцін-

ку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки детального плану території, розпочато з дня його опри-
люднення, а саме з 28 лютого 2020 року на сайті Зазимської сільської ради (Ьїїр://\уут.2а2Ітуе.іп.иа) та триватиме до 31 бе-
резня 2020 року.

б) Способи участі громадськості — громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмо-
вій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зау-
важення і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За

результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.
в) Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування - 

«Детальний план території орієнтовною площею 6,4 га, кварталу житлової садибної забудови в с. Зазим’є Броварського ра-
йону Київської області з метою визначення планувальної організації функціонального призначення та зміни цільового при-
значення земельної ділянки площею 2,9га, кадастровий номер 3221282801:01:045:0005 по вул. Деснянська, 139-А» пода-
ються до Зазимської сільської ради за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широка,6, 
е-maіl: sрісhак 09@ukг.nеt.

г) 3 проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у приміщені Зазимської сільської ра-
ди за адресою: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Широка,6.

4. Немає потреби у транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
Строк подання зауважень і пропозицій з 28.02. до 31.03 2020 Відповідальна особа - Спичак Людмила Валентинівна (07415, 

Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка,6,е-maіl: sрісhак 09@ukг.nеt.

Повідомлення про припинення  
Договору про надання послуг

Відповідно до п. 12.2. укладених між АТ «Укрза-
лізниця» і замовниками залізничних послуг Догово-
рів про надання послуг, предметом яких є здійснен-
ня перевезення вантажів, надання вантажного ваго-
на для перевезення, та інших послуг, пов’язаних з 
організацією перевезення вантажів у внутрішньому 
та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у ва-
гонах Перевізника, вагонах залізниць інших держав 
та/або вагонах Замовника і проведення розрахунків 
за ці послуги, ст. 598, 651, 653 Цивільного кодексу 
України, повідомляємо про припинення (розірван-
ня) таких договорів про надання послуг 31.03.2020 
включно.

Подальше замовлення послуг з 01.04.2020 мож-
ливе на умовах Договору про надання послуг з ор-
ганізації перевезення вантажів залізничним тран-
спортом, який розміщено на веб-сайті філії «ЦТЛ» 
АТ «Укрзалізниця» uz-cargo.com та вже доступний 
для укладення шляхом обміну електронними доку-
ментами засобами АС Клієнт-УЗ.

АТ «Укрзалізниця»

З метою недопущення порушення прав 
та законних інтересів сторін вик. провадження  
повідомляю: у приватного виконавця м. Києва 
Фесик М. О. відкрито виконавче провадження 

№61322086 з примус. вик-ня виконавчого 
листа №370/1684/19 від 11.09.2019 р. 

Макарівським райсудом Київської обл. 
про стягнення з Лісішина Артура Дмитровича суми 

боргу. Повідомляю: стосовно Вас здійснюється 
примусове виконання виконавчого документа.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Костинський Олександр Валентино-

вич, 12.07.1967 р.н., останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Луганська область, м. Стаханов, вул. Медицинська, 
40, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись 03 березня 2020 року о 10 годині до  
УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, 
до слідчого Бойка А. І., р.т. (0432)599260 для участі у слід-
чих та процесуальних діях, а саме: допиту як підозрювано-
го, повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня та вручення копії обвинувального акта, реєстру матеріа-
лів досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22019020000000023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України.
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Ярмарок  
здоров’я —  
не задля розваг

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДОСТУПНО, ЕФЕКТИВНО. У Коломаку на Харківщині відбув-
ся велелюдний результативний ярмарок здоров’я, на якому більш 
як 350 жителів району мали змогу безплатно пройти експрес-діа-
гностику і проконсультуватися з фахівцями.

Завдяки цьому заходу медикам вдалося діагностувати у 16 жи-
телів катаракту, в десятьох виявили захворювання серця і ще в 40 
— артеріальну гіпертензію. У трьох осіб знайшли новоутворення, 
а ще в чотирьох — захворювання шкіри.

На Харківщині це вже п’ятий ярмарок здоров’я, який проводять 
у межах проєкту «Ефективна первинна медицина громаді», під 
час якого стан здоров’я перевірили більш як 2500 осіб.

Пам’ять Героя вшанували міжнародним 
турніром

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗМАГАННЯ. Асоціація футболу Терно-
пільщини організувала міжнародний тур-
нір з футзалу «Кубок сонця» на вшануван-
ня пам’яті полковника СБУ Руслана Муляра. 
Він загинув на Луганщині внаслідок ворожо-
го обстрілу під час виконання службових за-
вдань у зоні АТО у травні 2018 року, посмерт-
но удостоєний ордена «За мужність» ІІІ сту-
пеня. Футбол його захоплював завжди, Рус-
лан був постійним воротарем збірної управ-
ління СБУ в області.  

Позмагатися за «Кубок сонця», поінфор-
мували в секторі взаємодії зі ЗМІ та громад-
ськістю управління СБУ в Тернопільській об-
ласті, вирішили 64 збірні з нашої країни, а та-
кож Канади, Туреччини, Єгипту, Кенії та Індії.  

Такої кількості учасників першості ще не 
приймали. До турніру долучилися колеги за-
гиблого Героя, команди Національної поліції, 
Національної гвардії, Військової служби пра-
вопорядку і Державної податкової служби.   

Премія «Золотий мустанг»  
для найкращих вершників 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СТИМУЛ. У Сумах відбулося 
свято кінно-спортивної слави, 
учасниками якого стали при-
четні до роботи місцевої кінно-
спортивної ДЮСШ — представ-
ники влади, тренери, спортсме-
ни.  Як наголосив голова Сум-
ської обласної ради Володи-
мир Токар, цей заклад — гор-
дість області, її візитівка, адже 
таких шкіл в Україні лише три. 
Тож обласна влада підтримує 
діяльність комунального під-
розділу, де мистецтво верхової 
їзди опановують 130 спортсме-
нів на 78 красенях-конях.

За словами директора 
ДЮСШ депутата обласної ра-
ди Олександра Стрельченка, 
давно слід запровадити облас-
ну спортивну премію, яка сти-
мулювала б вершників. Тож 
прийнято рішення про вручен-
ня відзнаки «Золотий мустанг» 
тим, хто добився особливо ва-

гомих успіхів у кінному спорті, 
популяризує його у краї. 

На переконання голови від-
ділення НОК України в Сум-

ській області срібної олім-
пійської призерки з біатло-
ну Олени Петрової, така на-
города особливо потрібна, 

адже спортсмен перебуває на 
п’єдесталі якусь мить, а шлях 
до нього надзвичайно трива-
лий і виснажливий.

Підсніжник — символ надії
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

РУКИ ГЕТЬ ВІД ПЕРВОЦВІ-
ТІВ! Нинішньої безсніжної теп-
лої зими первоцвіти розквітли 
рано. Ще в січні крізь торішнє 
листя в Холодному Яру на Чи-
гиринщині підсніжники просуну-
ли білі голівки і засвітилися чис-
тим світлом, ніби маленькі ча-
рівні лампочки. А в лютому роз-
лилися цілими масивами. Ця 
червонокнижна рослина рос-
те в урочищі на площі понад 60 
гектарів. Щороку, щоб запобіг-
ти її знищенню, студенти й лісів-
ники влаштовують акцію «Пер-
шоцвіт».  

Складчастий підсніжник нині 
буйно квітує у холодноярському 
заказнику «Білосніжний». Сту-
денти-екологи та біологи Чер-
каського національного універ-

ситету ім. Богдана Хмельниць-
кого цілодобово охороняють цю 
територію. Патрулювання поча-
ли ще з середини лютого. 

Як розповідають юні охорон-
ці, окремі галявини обгородили 
стрічками, встановили поперед-
жувальні таблички, щоб числен-
ні любителі весняних квітів не зі-
рвали або не витоптали їх. Не-
дбальців попереджають про 
штрафи. 

За словами директора На-
вчально-наукового інституту 
природничих та аграрних наук 
ЧНУ Максима Гаврилюка, цього 
року довелося розпочати охо-
рону значно раніше, ніж звичай-
но. А загалом виїжджають сюди 
вже не один десяток років. Тако-
го раннього цвітіння підсніжни-
ків він не пам’ятає. Проте пере-
конаний, потепління з можливи-
ми похолоданнями не вплинуть 

на популяцію первоцвітів, адже 
рослини давно призвичаїлися 
до природних катаклізмів. Чер-
гування студентів та інших ак-
тивістів дуже допомагають збе-
регти рідкісні рослини. Разом з 
лісовою охороною з Креселець-
кого лісництва вони добилися 
значного зменшення випадків 
знищення квітів. 

Завідувач філіалу «Холодний 
Яр» національного історико-
культурного заповідника «Чи-
гирин» Богдан Легоняк, який 
майже два десятки років охо-
роняє первоцвіти, розповів, що 
рік у рік їхня популяція зростає. 
Природоохоронна акція «Пер-
шоцвіт» триватиме місяць, доки 
квітуватимуть підсніжники.

Розквітли проліски і в Канів-
ському природному заповідни-
ку Київського національного 
університету імені Тараса Шев-

ченка. Заступник директора з 
наукової роботи заповідника Ві-
талій Грищенко вважає: їм нині 
ніщо не загрожує, хіба руки бра-
коньєрів. Місцеві школярі разом 
із працівниками закладу органі-
зовують роз’яснювальну роботу 
серед населення щодо збере-
ження перших весняних квітів.

Довелося почути в Каневі 
і старовинну легенду про під-
сніжник. Як ідеться в перека-
зах, коли Адама і Єву вигнали 
з раю, на землі йшов сніг і бу-
ло холодно. Єва дуже змерзла 
і стала плакати, згадуючи теплі 
благодатні сади. Аби її втіши-
ти, Бог перетворив кілька сні-
жинок на ніжні квітки підсніжни-
ка — провісника весни. Відтоді 
люди вважають, що підсніжник 
— символ надії. Сподіваймося 
ж і ми на благодатну весну, ще-
дрий і мирний рік!

Ось такі кубки отримали переможці турніру з футзалу на вшануван ня пам’яті 
полковника СБУ Руслана Муляра, який загинув на Луганщині внаслідок ворожо го 
обстрілу 

Ентузіасти кінного спорту тепер змагатимуться за обласну спортивну премію  
«Золотий мустанг»
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А ще на ярмарку навчали навичок невідкладної допомоги, 
що може знадобитися у повсякденному житті
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