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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Володимир Гройсман: 

«Принципове питання — 
визначення моделі виборчої 

системи на наступні 
парламентські вибори. 

Хотілося б мінімізувати 
вплив роздавання 
та скуповування 

голосів».

Страшний сон 
корупціонерів 
справджується 

НАРЕШТІ! У першому читанні Верховна Рада ухвалила проект 
закону «Про Вищий антикорупційний суд», внесений Президентом 
Петром Порошенком. За це рішення проголосували 282 народних 
депутати. Із фракції «БПП»  проголосував 101, «Народного фрон-
ту» — 67, Радикальна партія дала 14 голосів, «Самопоміч» — 22, 
«Батьківщина» — 19, Опозиційний блок спромігся на 2, група «Во-
ля народу» забезпечила 8, а група «Відродження» — 15.

Загалом у парламенті було зареєстровано п’ять подібних проек-
тів документів. 1 березня Верховна Рада внесла до порядку денно-
го й розпочала розгляд усіх п’яти, повідомляє УНІАН. У тексті пе-
редбачено поширити юрисдикцію Вищого антикорупційного суду 
на всю територію України.

Під час 14-ї щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман так прокоментував цю ухва-
лу: «Антикорупційний суд, перше читання, за основу — 282 народ-
них депутати «за». Між першим і другим читанням буде жорстка 
боротьба. Але будемо боротися. Я впевнений, що 226 голосів за 
подальше ухвалення буде».

40,5%
становила частка ринку Європейського 

Союзу в загальному експорті України 
за підсумками 2017 року

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. Стокгольмський арбітраж задовольнив 
вимоги української сторони у суперечці з російськими 
постачальниками блакитного палива

«Газпрому» дали газу 

Прем’єр-міністр про планомірну й прозору підготовку  
до майбутніх президентських і парламентських перегонів 
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СИЛЬНІ ДУХОМ

Серед 670 атлетів  
із 48 країн, які змагатимуться 
в Пхьончхані, буде  
й 30 українських  
паралімпійців
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Торік Нацагентству України  
з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів, 
передано в управління 125 об’єктів

 АКТУАЛЬНО

Не думати в парадигмі «кожний сам за себе»
АКТУАЛЬНО. Спричинена російською гібридною загрозою мілітаризація акваторій  
Чорного та Балтійського морів породила регіональні проблеми

Cтаніслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Наскрізною темою дискусій на 
IV Балтійсько-Чорноморсько-

му форумі «Солідарна безпека 
країн балтійсько-чорноморського 

регіону як консенсусна стратегія 
для Великої Європи», що відбув-
ся в Києві минулої п’ятниці, ста-
ло колективне осмислення загаль-
них цінностей і глобальних інтере-
сів держав Балтійсько-Чорномор-
ського регіону в умовах кризи єв-

ропейської та регіональної без-
пеки, у формуванні новоєвропей-
ської миротворчої  стратегії.

Чималий конференц-зал На-
ціонального інституту стратегіч-
них досліджень того дня було за-
повнено вщерть. Такої надзви-

чайно великої уваги знаних по-
літологів, експертів  і представ-
ників  українських та іноземних  
ЗМІ до того, що тут відбувалося, 
давно, кажуть, не бачили.  І ажі-
отаж був, звичайно, зрозумілим. 
До  відвертого діалогу, пошуку 

спільних рішень  та ефективних 
точок  взаємодії   з налагоджен-
ня регіональної співпраці для по-
долання нових безпекових за-
гроз запросили сімох пре-
зидентів країн Балтійсько- 
Чорноморського регіону.  5
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оголошення

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

СУДОВА ПОВІСТКА про виклик до суду у кримінальному провадженні
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання 13.03.2018 р. на  

14.00 год. обвинуваченого Тофан Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, зареєстрованого за 
адресою: с. Воєводське, Арбузинського району, Миколаївської області, вул. Набережна, буд. 103, який меш-
кав за адресою: м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для участі у розгляді 
кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сергія Сергійовича у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду 
за адресою: вул. Дружби народів, 3А, головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 у місці 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) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Повідомляємо Філатова Віталія Олеговича (адреса реєстрації: м. Донецьк, проспект Красногвардійський, 
28, кв.17) про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АНТЕ МЕДІАМ» (далі — Товари-
ство), відповідно до ч. 2 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства», п. 6.6. Статуту Товариства, які відбудуть-
ся 02 квітня 2018 року, за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16 А.

Початок Зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація учасників проводиться за місцем проведення Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в день 

проведення Зборів.
До порядку денного Зборів Товариства будуть винесені наступні питання:
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
4. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
5. Про розгляд та затвердження заяви директора Товариства про звільнення з посади.
6. Про призначення директора Товариства.
7. Про розгляд заяви члена наглядової ради Товариства про припинення його повноважень та розірвання 

з ним укладеної цивільно-правової угоди.
8. Про затвердження нового складу наглядової ради Товариства та уповноваження Директора на укладен-

ня цивільно-правової угоди з новим членом наглядової ради.
9. Про надання повноважень директору Товариства на проведення державної реєстрації змін до відомос-

тей Товариства.
З документами щодо порядку денного Зборів, можна особисто ознайомитися в робочі дні з 10 год. 00 хв. 

до 16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16 А, а також в день проведення зборів. Особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Голова наглядової ради Товариства.

Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах, якщо воно було ним по-
ставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

Пропозиції щодо порядку денного направляти Голові наглядової ради Товариства в письмовій формі за 
адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16 А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження № 227/1805/17 (1-кп/227/201/2018) за обвинува-
ченням Самойленка Руслана Юрійовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

13 лютого 2018 року колегією суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області в складі: 
головуючого судді Хандуріна В. В., суддів Корнєєвої В. В., Мацишин Л. С., постановлено ухвалу про призна-
чення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 22017050000000009 від 16 січня 2017 року відносно Самойленка Руслана Юрійо-
вича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Самойленко Руслан Юрійович, 29 травня 1992 року народження, останнє місце реєстра-
ції якого: вул. Абхазька, буд. 26, м. Краматорськ, Донецької області, викликається на 09.00 годину 06 берез-
ня 2018 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у розгляді кримінального 
провадження.

Бучацький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Міцкевича, 11) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судовеза сідання, яке відбудеться:

06.03.2018 об 11:30 до Довгий Віталій Володимирович 
(останн відоме місце реєстрації: 48443, Тернопільська обл., 
Бучацький р-н, с. Порохова, вул. Кречетів, буд.  9) справа  
№ 595/50/18, суддя Федорончук В. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК  
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого, в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження № 1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 15 березня 2018 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знахо-
диться цивільна справа № 359/309/18, № 2/359/1089/2018 за позовом Онищенко 
Тетяни Володимирівни до Онищенка Олега Володимировича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реє-
страції за місцем проживання. Судове засідання від 13.03.2018 року відкладено у 
зв’язку з неявкою відповідача на 15 березня 2018 р. на 09.00 годин в Бориспіль-
ському міськрайонному суді Київської області, за адресою: м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 72, каб. 12.

В зв’язку з цим суд викликає як відповідача Онищенка Олега Володимирови-
ча, останнє відоме місце проживання: Київська область, м. Бориспіль, вул. Робо-
ча, 19, кв. 212, в судове засідання на вищезазначений час та день.

У разі неявки в судове засідання відповідача, суд прийме рішення на підставі 
наданих позивачем доказів. Адреса суду: 08300, Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 72, каб. 12.

Суддя І. В. Яковлєва

Антимонопольний комітет України 

оголошує конкурс на посаду директора Центру комплексних 

досліджень з питань антимонопольної політики.  

Конкурсний відбір відбудеться 15 травня 2018 року. 

Телефон для довідок 251-62-24. 

Детальна інформація про умови конкурсу розміщена 

на офіційному веб-сайті Комітету 

www.amc.gov.ua

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 12 березня 2018 року о 17.00 год. в приміщенні Солом’янського  
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10,  
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 16 листопада 2011 року без від-
повідача розглянуто цивільну справу № 2-470/11 за позовом Мінкевич Олени Василів-
ни до Мінкевича Леоніда Антоновича про стягнення аліментів.

Даним рішенням позов Мінкевич Олени Василівни про стягнення аліментів було за-
доволено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись до 
канцелярії Дубровицького районного суду, за адресою: вул. Миру, буд. 22а, м. Дубро-
виця, Рівненської області.

Голова суду З. С. Сидоренко

Викликається Бальжик Едуард Степанович (04 травня 1970 р.н.; ід. номер 
2569106615) на засідання Ради з питань опіки та піклування Приморської районної ад-
міністрації Одеської міської ради для участі у розгляді питання про позбавлення його 
батьківських прав щодо його неповнолітнього сина Бальжика Даніїла Едуардовича (25 
квітня 2004 р.н.; ід. номер 3810106015).

Засідання відбудеться 15 березня 2018 року о 14:30 у кабінеті № 4 в будівлі При-
морської районної адміністрації Одеської міської ради за адресою: 65039, м. Одеса, 
вул. Канатна, 134.

15 лютого 2018 року в проміжку часу 12.30 
— 12.40 трапилась аварія біля станції м. Пе-
черська на перехресті вул. Є. Коновальця, ге-
нерала Алмазова, бульвару Лесі Українки, ма-
шин Lexus номер АА 7500 ЕА та Toyota номер 
АІ 7370 ЕК.

Якщо хтось в цей час проходив або проїж-
джав повз і стали свідками ДТП, велике про-
хання відгукнутися за тел. 0930139130.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 
хвилин 16 березня 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, як обви-
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 ро-
ку народження, в рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 07 жовтня 2016 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Воло-

щука Валентина Івановича на Комісію з питань за-

хисту прав дитини, де розглядатиметься питання  

про доцільність позбавлення батьківських прав  

Волощука В. І. відносно неповнолітнього сина, 2001 р.н.

Засідання відбудеться 14.03.2018 р. о 16.00 год. в 

приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голо-

сіївський, 42, каб. № 415.

ПРАТ «Торговий дім «Олена» 

повідомляє про втрату належного їм 

оригіналу Свідоцтва про право власності на судно 

на повітряній подушці «Мотор» та оригіналу 

Свідоцтва про право плавання під Державним 

прапором України судну 

на повітряній подушці «Мотор». 

Вказані документи вважати недійсними.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Керч, вул. Свердлова, 4) у підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 42016000000003297 за  
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 16 березня 2018 ро-
ку в 09.20 годин в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик підозрюваного 

Селіванов Олексій Володимирович, 05.09.1979 
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України викликається о 10 год. 00 хв. 6 березня 2018 
року до старшого слідчого ГСУ СБ України Петращу-
ка Ю. О., каб. 452, за адресою: м. Київ, пров. Асколь-
дів, 3А (тел. 044-281-51-60), для проведення слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22017000000000353 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК 
України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне про-
вадження відносно Юхимук Руслана Степановича у вчиненні 
кримінальних правопорушень — злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Об-
винувачений у кримінальному провадженні Юхимук Руслан 
Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) виклика-
ється на 12 березня 2018 року о 10.00 годині до суду, каб.  
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає кримінальну справу № 234/9109/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/23/18) за обвинуваченням Келемана Сергія 
Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається як обвинувачений: Келеман Сергій 
Ярославович, який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7; на 07 берез-
ня 2018 року о 15.00 годині для участі у судовому за-
сіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб.  
№ 23/3.

Суддя А. О. Михальченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Валуйський Віталій Андрійович, 19.01.1989 р.н., який 

проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Бардіна, б. 10 в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5,  
ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 12.03.2018 р. о 14.30 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20; зал № 10) для прийняття участі в під-
готовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 42016050000000856 від 
23.08.2016 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублі-
кування повістки про виклик обвинувачений вважається на-
лежним чином повідомлений з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В. О.,  
Клікунова А. С., Карабан І. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (роз-
ташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована:  
м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) викликається на 
14.03.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), 
яка переховується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціаль-
не судове провадження) та оголошена у міждержавний  
та/або міжнародний розшук.

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

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кри-
мінальне провадження № 22017050000000079 (справа № l-кп/243/102/2018) за 
обвинуваченням Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Кошмана Мак-
сима Ярославовича, який проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8,  
м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 13 березня 
2018 року о 08.30 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22017050000000106 (номер справи 1-кп/243/259/2018) за обвинува-
ченням Федотова Олега Анатолійовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. 
викликає обвинуваченого: Федотова Олега Анатолійовича, 17.10.1968 року на-
родження, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Донецьк, проспект 
Червоногвардійський, 38-Б, кв. 30, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 березня 2018 року о 08 годині 45 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнен-
ня в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове проводження.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація, 
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацію за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації бюджету

Міністерство охорони здоров’я України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік
(тис.грн)

Код програмної класи-
фікації видатків та кре-
дитування бюджету / 

код економічної класи-
фікації видатків бюдже-
ту або код кредитування 

бюджету

Код функціо-
нальної кла-
сифікації ви-
датків та кре-

дитування  
бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2017 
рік з ураху-

ванням  
внесених змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план на 2017 
рік з ураху-

ванням  
внесених змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

план на 2017 
рік з ураху-

ванням внесе-
них змін

касове  
виконання  
за 2017 рік

МОЗ України
2301010 0763  Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 64861,30 58302,10 2143,10 1840,50 67004,40 60142,60
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфі-

кації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання
60423,00 59336,50 122801,80 90258,90 183224,80 149595,40

2301040 0740 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 1147947,90 1144131,90 306516,90 280446,80 1454464,80 1424578,70
2301070 942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1067808,50 1067143,70 5356820,90 3051352,20 6424629,40 4118495,90
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 237846,50 234837,60 159834,20 135841,90 397680,70 370679,50
2301090 990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2008,60 2006,70 89,20 63,30 2097,80 2070,00
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 891574,60 873641,40 224794,20 221262,00 1116368,80 1094903,40
2301120 941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5769,30 4343,90 60207,00 53271,40 65976,30 57615,30
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  

вищих навчальних медичних закладах МОЗ України
1215049,20 1167756,20 111115,20 95130,80 1326164,40 1262887,00

2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 384594,30 384419,80 18369,80 17009,60 402964,10 401429,40
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами 

та загальнодержавними закладами охорони здоров’я
120602,70 120498,10 15439,80 14387,50 136042,50 134885,60

2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових 
зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

347174,40 347127,00 0,00 0,00 347174,40 347127,00

2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 70688,30 68740,40 70392,30 60281,70 141080,60 129022,10
2301360 763 Лікування громадян України за кордоном 628341,00 608693,30 0,00 0,00 628341,00 608693,30
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 6049249,10 6040929,70 0,00 0,00 6049249,10 6040929,70
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 31917,30 31045,30 5179,80 4380,40 37097,10 35425,70
2301510 763 Заходи із реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч у міжнародній клініці відновлювального лікування 16154,00 16144,60 0,00 0,00 16154,00 16144,60
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 0,00 0,00 150000,00 13783,70 150000,00 13783,70
2301810 0734 Будівництво та реконструкція (у тому числі розширення) об’єктів, що відносяться до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України 436000,00 391584,30 0,00 0,00 436000,00 391584,30
2301820 763 Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції людини...» 68403,00 68283,30 0,00 0,00 68403,00 68283,30
2301830 763 Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку 12860,00 334,80 0,00 0,00 12860,00 334,80
2301840 763 Запровадження медичної інформаційної системи в Національному  інституті раку 20295,00 16765,90 0,00 0,00 20295,00 16765,90
2301850 763 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 38688,80 0,00 0,00 0,00 38688,80 0,00
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів контролю за наркотиками 78539,20 78377,10 0,00 0,00 78539,20 78377,10
2311160 763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18972,60 18605,40 0,00 0,00 18972,60 18605,40
2311300 763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137992,30 136219,00 0,00 0,00 137992,30 136219,00
2311410 0763 Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам 56220108,40 56220108,40 0,00 0,00 56220108,40 56220108,40
2311450 763 Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150000,00 134484,10 0,00 0,00 150000,00 134484,10
2311460 763 Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 700000,00 627213,30 0,00 0,00 700000,00 627213,30
2311600 763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжна-

родним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
0,00 0,00 1500000,00 832642,20 1500000,00 1500000,00

РАЗОМ 70223869,30 69921073,80 8103704,20 4871952,90 78327573,50 74793026,70

В Ірпінський міський суд Київської області на 
15.03.2018 р. об 11 год. 30 хв. (справа № 367/930/13-ц), 
викликаються: Паляруш Катерина Дмитрівна, Мінаєв 
Валентин Миколайович по цивільній справі за позо-
вом Прокурора м. Ірпеня Київської області до Коцю-
бинської селищної ради Київської області Паляруш 
Катерини Дмитрівни, Мінаєва Валентина Микола-
йовича, третя особа: КП «Святошинське лісопарко-
ве господарство» про визнання недійсним рішення, 
державного акта на право власності на землю, ви-
знання права власності на земельну ділянку.

В разі неявки Паляруш Катерини Дмитрівни, Міна-
єва Валентина Миколайовича (Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися 
у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Ірпінський міський суд викликає Просяник Віталія 
Валерійовича, Скрипку Ігоря Миколайовича як від-
повідачів по справі за позовом Першого заступни-
ка прокурора Київської області в інтересах держави 
в особі: Кабінету Міністрів України до Скрипки Ігоря 
Миколайовича, Просяник Віталія Валерійовича, тре-
ті особи: Міністерство екології та природних ресур-
сів України, Національний природний парк «Голосі-
ївський» про витребування земельної ділянки з чу-
жого незаконного володіння, в судове засідання, яке 
відбудеться 12.03.2018 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні Ірпінського міського суду, за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто у відсутності відповідачів.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Поліщука Олек-
сандра Леонтійовича, як відповідача по справі за по-
зовом Першого заступника прокурора Київської об-
ласті в інтересах держави в особі: Кабінету Міністрів 
України до Поліщука Олександра Леонтійовича, тре-
ті особи: Міністерство екології та природних ресур-
сів України, Національний природний парк «Голосі-
ївський» про витребування земельної ділянки з чу-
жого незаконного володіння, в судове засідання, яке 
відбудеться 12.03.2018 р. о 10 год. 30 хв. в примі-
щенні Ірпінського міського суду, за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 07 березня 2018 року об 11 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області по-

відомляє, що в суд викликається як обвинувачений 
Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н. до Дими-
тровського міського суду Донецької області 12 бе-
резня 2018 року на 10.00 год. та 13 березня 2018 ро-
ку на 10.00 год. за адресою: м. Мирноград Донецької 
області, вул. Центральна, 73, для участі у судовому 
засіданні з розгляду кримінального провадження за 
обвинуваченням Васильєва А. Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Новогродівський міський суд Донецької облас-
ті (85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. 
Риночна, 110) розглядає кримінальне провадження  
№ 22017050000000108 за обвинуваченням Неєра Ві-
ктора Іонатановича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений у справі Неєр Віктор Іонатанович, 
14 квітня 1955 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: 85483, Донецька область, м. Ново-
гродівка, вул. Мічуріна, буд. 6, кв. 47, викликається 
на 12 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи в спеціальному судовому 
провадженні, згідно ухвали Новогродівського місь-
кого суду Донецької області від 14 лютого 2018 року.

Суддя Грідяєва М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Крю-
ченко Миколи Валентиновича, 24.12.1976 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Крюченко Микола Валентинович, 24.12.1976 
року народження (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 151/17), викликається на 12.03.2018 року на 
09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.

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

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

Суддя Н. В. Нємиш

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) 
за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійсню-
ється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області у 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 16 березня 2018 року об 11.30 годині у 
залі судових засідань Кремінського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, 
площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кри-
мінальне провадження буде розглядатися за його відсутнос-
ті в порядку спеціального судового провадження на підставі 
ст. ст. 297-1, 32З КПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 227/3400/17) за обвинуваченням 
Берковича Бориса Костянтиновича, 17 серпня 1966 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Беркович Борис Костянтино-
вич, 17 серпня 1966 року народження, що мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 61/78, викликається на 
12 березня 2018 року на 11 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабі-
нет № 16, для участі у судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знахо-
диться кримінальне провадження № 263/13077/17 відносно Ма-
тющенко Катерини Сергіївни за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК 
України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області від 22 грудня 2017 року кримінальне провадження від-
носно Матющенко К.С. за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК Укра-
їни призначене до судового розгляду на 25 січня 2018 року об 
11 год. 00 хв.

Обвинувачена Матющенко Катерина Сергіївна, 01.02.1979 
р.н., яка є громадянкою України, зареєстрована за адресою: 
пр. Ленінський, 9а, кв. 24, м. Донецьк, викликається для учас-
ті у розгляді справи, які відбудуться 12.03.2018 року о 10.30 
год., 22.03.2018 року о 10.00 год., 03.04.2018 року о 10.00 год., 
19.04.2018 року о 10.00 год., 26.04.2018 року о 10.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: пр. Металургів, 31, каб. 18, м. Марі-
уполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального прова-
дження обвинувачена може ознайомитись на сайті «Судової вла-
ди України».

Суддя О. М. Музика

Краматорський міський суд Донецької області ви-
кликає як обвинуваченого Рассаднікова Василя Яко-
вича, 07.08.1945 року народження (останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Ілліча, 42/188), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 12 березня 2018 року 
о 15.00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу. Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченою в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Демидова В. К.

Старобільський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

06.03.2018 о 08:00 до Чех Ольга Анатоліївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 92700, Луганська обл., м. Старо-
більськ, вул. Пархоменка, 9) справа № 431/5692/17, суддя 
Пелих О. О.

06.03.2018 о 09:00 до Ткаленко Інна Михайловна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92733, Луганська обл. Старобіль-
ський р-н, с. Веселе, вул. Новобудівельна, буд. 3) справа  
№ 431/5696/17, суддя Пелих О. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся об 11 годині 30 хвилин 14 березня 2018 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31А, каб. № 601, як обвинуваченого Долгопо-
лова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року на-
родження, в рамках кримінального провадження  
№ 42015010000000023, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 03 березня 2015 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 
року народження, (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 
7-Д/48) у підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 42016010000000196 за ст. 111 
ч. 1 КК України, яке відбудеться 14 березня 2018 ро-
ку о 09.15 годин в приміщенні Деснянського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-В, зал судових засідань № 2, під головуван-
ням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як обвинувачену Дегтярьову Вікторію Юріївну, 
17.09.1973 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим. Красногвардійський р-н, смт 
Красногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підго-
товче судове засідання в кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 14 березня 2018 року о 10.00 годин 
в приміщенні Деснянського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал  
судових засідань № 2, під головуванням судді  
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42015110350000144 внесеного до ЄРДР 17.06.2015 
року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 10 год. 00 хв. 13 
березня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підго-
товче судове засідання на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні за яким висунуте обвинувачен-
ня Агарьову Сергію Володимировичу у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 
КК України у відкритому судовому засіданні на 10 годину 00 
хвилин 13 березня 2018 року, про що повідомити зацікав-
лених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
обвинуваченою Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, 
ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В. В. Бугіль
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -6  -11 0  -5 Черкаська -4  -9 0  -5
Житомирська -10  -15 -4  -9 Кіровоградська -2  -7 +1  -4
Чернігівська -6  -11 0  -5 Полтавська -5  -10 0  -5
Сумська -6  -11 0  -5 Дніпропетровська -2  -7 +1  -4
Закарпатська -4  -9 0  -5 Одеська 0  -5 -1  +4
Рівненська -12  -17 -5  -10 Миколаївська +1  -4 -1  +4
Львівська -10  -15 -4  -9 Херсонська +1  -4 0  +5
Івано-Франківська -10  -15 -4  -9 Запорізька +1  -4 0  +5
Волинська -12  -17 -5  -10 Харківська -6  -11 0  -5
Хмельницька -10  -15 -4  -9 Донецька -3  -8 2  -3
Чернівецька -10  -15 -4  -9 Луганська -6  -11 0  -5
Тернопільська -10  -15 -4  -9 Крим 0 +5 +4 +9
Вінницька -8  -13 -1  -6 Київ -6 -8 -1  -3

Укргiдрометцентр
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«Металург» виграв 
кубок Придніпров’я

Євген ЛОГАНОВ 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ. У фіналі Кубка Придніпров’я, який проходив у запо-
ріжжі, місцевий футбольний клуб «Металург» здобув перемогу над 
МФК «Миколаїв» — командою першої ліги. Свій перший трофей 
МФК «Металург» виграв у серії пенальті. Перший тайм гри закінчив-
ся з рахунком 1:1, а основний час — 2:2. Перемогу в серії пеналь-
ті запорізькі футболісти здобули з рахунком 5:4. Кубок Придніпров’я 
— традиційний зимовий турнір, організований федерацією футболу 
в Дніпропетровській області. П’ять років він збирає аматорські й про-
фесійні футбольні клуби центральної й південної частини України. 
Формат змагань передбачає груповий турнір, у якому команди роз-
ділені за територіальним принципом. Після групових ігор, починаючи 
із матчів чвертьфіналу, команди грають стикові ігри.  Так, на стадіо-
ні «Славутич Арена» стартував новий футбольний сезон. Директор 
футбольного клубу «Металург» Максим Лупашко розповів, що  то-
рік було багато зроблено для реконструкції стадіону: замінили освіт-
лення, відновили звукові колонки, встановили нові сидіння, пропус-
кні турнікети, відремонтували дах, газон накрили спеціальним агро-
волокном, увімкнено підігрів. Стадіон став базою для тренувань фут-
болістів луганської «зорі» й запорізького «Металурга».

Не тільки знання,  
а й краса

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

 РЕЙТИНГ. за підсумками голосування на сайті «Україна для 
українців» Глухівський національний педагогічний університет іме-
ні О. Довженка ввійшов до 12 найкрасивіших вишів України. Пе-
ремога закладу цілком заслужена, адже він один з найстаріших і 
найкрасивіших у країні. заснований 1874 року, глухівський універ-
ситет здобув заслужений авторитет як кузня професійних педа-
гогічних кадрів. Серед його вихованців Олександр Довженко, чи-
їм ім’ям названо заклад. Із семи корпусів вишу три  визнано істо-
ричними пам’ятками, вони входять до складу Національного істо-
рично-культурного заповідника «Глухів».  Гості й туристи, які при-
їжджають до колишньої гетьманської столиці, неодмінно відвіду-
ють ці місця, щоб помилуватися вишуканою архітектурою історич-
них споруд.

Майстер-клас для студентів-медиків
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

НАВЧАННЯ. На Луганщи-
ні відбулися показові занят-
тя для студентів-медиків. Вій-
ськові медичні фахівці під ке-
рівництвом начальника вій-
ськового шпиталю підполков-
ника медичної служби Андрія 
Телефанка провели практичні 
заняття для студентів-медиків 
кафедри сімейної, соціальної 
і військової медицини і органі-
зації охорони здоров’я Луган-
ського державного медичного 
університету в Рубіжному. 

Як повідомляє прес-центр 
штабу АТО, студентам роз-
повіли, які бувають поранен-
ня, яких помилок припуска-
ються під час надання першої 
медичної допомоги в разі бо-
йової травми, про рятувальні 
заходи у разі критичних кро-
вотеч, навчили правильно на-
кладати пов’язки і джгути, 
щоб зменшити крововтрати. 

Військові медики показали, 
як організовують роботу гру-
пи посилення військової лан-

ки. Було розгорнуто автомо-
більну перев’язувальну АП-
2 на базі автомобіля ГАз-66, 
продемонстровано дії ме-

дичного персоналу за умов 
надходження поранених бій-
ців, їх сортування за сту-
пенями важкості та надан-

ня первинної  допомоги для 
стабілізації стану, щоб вій-
ськового безпечно евакую-
вати до шпиталю.

Самоврядування стало на лижі
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  

«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ.  
Днями на гірськолижній базі 
«Сорочин яр» під Полтавою 
відбулися  обласні змагання 
із зимових видів спорту серед 
представників органів місце-
вого самоврядування, в яких 
взяли участь понад 120 осіб. 
Організували змагання Пол-
тавська облдержадміністра-
ція спільно з СК «Колос».

Як пояснив очільник «Ко-
лоса» Анатолій Головань, та-
кі заходи сприяють зміцнен-
ню співпраці й популяризують 
здоровий спосіб життя. 

— Депутати місцевих рад 
і працівники органів місце-
вого самоврядування облас-
ті мають значний спортив-
ний потенціал, — упевне-
на Ручківський сільський го-
лова Алла Марченко. — Во-
ни зобов’язані бути рушіями 
спортивного життя громад. 

Учасники змагалися в 
двох номінаціях — гірсько-

лижний спорт і катання на 
тюбах. У лижному заїз-
ді найкраще себе показали 
Алла Марченко (1 місце) та 
Людмила Кимлик-Яруха (2 
місце, зіньківська РДА). У 

чоловіків найкращі  резуль-
тати у Володимира  Грицен-
ка (Котелевська сільська 
рада), Віктора Романенка 
(Краснолуцька) та Миколи 
Срібного (Новомихальська 

сільська рада). У змаган-
ні на тюбах перші місця ви-
бороли Лідія Лібега (Стасів-
ська сільська рада) та Воло-
димир Сербин (Семенівська 
районна рада).
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У змаганнях взяли участь 120 очільників громад

Під час практичних занять майбутніх медиків навчали стабілізовувати стан пораненого

Два століття — одна війна
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У приміщенні 
державного історико-архітек-
турного заповідника «Стара 
Умань» на Черкащині відкри-
лася фотовиставка в межах 
масштабного культурно-про-
світницького проекту «Два 
століття — одна війна», який 
охопив 27 міст України. Ви-
ставка присвячена 75-й річ-
ниці заснування Української 
Повстанської Армії. Основна 
ідея — протидія російській гі-
бридній війні. 

На виставці представлено 
фотографії з архівів СБУ та Ін-

ституту національної пам’яті, 
а також фотороботи сучасних 
воєнних кореспондентів Мар-
кіяна Лисейка, Юрія Величка 
та Івана Брацюня. На них зо-
бражено воїнів АТО та УПА 
в різні моменти життя: у вій-
ськових діях, у побуті, рейдах, 
розвідці тощо. за тверджен-
ням організаторів, якими ви-
ступили Міжнародний націо-
налістичний конгрес та фун-
дація «Вільні люди», виставка 
стала мистецьким поєднан-
ням сучасних документаль-
них світлин російсько-україн-
ської війни та архівних матері-
алів часів визвольної бороть-
би Української Повстанської 

Армії. Її вже переглянули жи-
телі Києва і Вінниці, Львова і 
Тернополя та інших обласних 
центрів України.

Декан історичного факуль-
тету Уманського державно-
го педагогічного університету 
імені Павла Тичини професор 
Анатолій Карасевич, виступа-
ючи на відкритті виставки, ку-
ди прийшли й студенти, під-
креслив:

— Виставка ця оригіналь-
на, адже автори історичних 
фотоматеріалів —  учасни-
ки боротьби за визволення 
України від рабства. Це і во-
яки УПА, починаючи з 1943 
року, і збройних сил у ро-

сійсько-українській війні ни-
ні. Це вагомий здобуток на-
шої держави — максималь-
но відкрити архіви і розпові-
сти всім людям правду про  
історію України. Вона не за-
вжди солодка, але достовір-
на. І майбутні державотворці 
повинні її знати.

В експозиції виставки пред-
ставлено цікаві матеріали, що 
розповідають про визначні 
сторінки нинішньої війни — 
визволення Маріуполя підроз-
ділом «Азов», поховання під-
розділу «Айдар», бойові буд-
ні на Донеччині поблизу аеро-
порту та Дебальцевого, Іло-
вайська і Широкиного.
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