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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ:
«Основне, чого досі  

не розуміють  
європейці,  

що для росіян газ —  
це не просто товар.  

Це інструмент 
політичного впливу».

Криза скресла
ГАЗ. Кризовий комітет при Міністерстві енергетики і вугіль-

ної промисловості ухвалив рішення про завершення з 7 берез-
ня чинності національного плану з недопущення кризової ситу-
ації в енергетиці. Її було спричинено діями російського газового 
монополіста «Газпром», який відмовився постачати газ Україні з 
березня цього року, а також не витримує контрактного тиску на 
вході в українську газотранспортну систему.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник мі-
ністра енергетики та вугільної промисловості Максим Беляв-
ський: «Кризовий комітет при Міненерговугілля ухвалив рішен-
ня оголосити про завершення кризової ситуації з 7 березня 
2018 року».

Газ до України надходить стабільно з інших джерел. При-
наймні до кінця березня буде чинним контракт НАК «Нафтогаз 
України» з польською компанією PGNiG. Підземні сховища та-
кож мають достатні запаси, закачані туди ще восени. Та й весна 
ось-ось вступить у свої права, що позитивно позначиться на ди-
наміці споживання блакитного палива всередині нашої країни. 

1,363 млн тонн
становлять запаси вугілля на складах 

ТЕС. З 28 лютого по 6 березня вони 
скоротилися на 6,5%

ЖІНКА НА ВІЙНІ. Як людяним ставленням зламати нав’язаний 
стереотип про українських захисників 

Сотня зігрітих рученят

Заступник міністра закордонних справ про мету РФ 
монополізувати шляхи постачання газу до Європи 

2 6
ОРІЄНТИР

33 компанії з України, серед 
яких відомі розробники 
програмного забезпечення, 
потрапили до престижного 
рейтингу Inc. 500

ЗДОБУТКИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України  
«Деякі питання 
документування 
управлінської діяльності» 
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Указ Президента дасть старт операції 
Об’єднаних сил на Донбасі 
ЗАКОН. Військові переконані, що наша держава поверне не лише контроль над тимчасово 
окупованими районами Донеччини та Луганщини, а й Крим 

Катерина БРАТКО 
для «Урядового кур’єра»

Для реалізації Закону «Про 
особливості державної полі-

тики із забезпечення державно-

го суверенітету України на тим-
часово окупованих територі-
ях у Донецькій та Луганській 
областях», який набув чиннос-
ті 24 лютого 2018 року, Мініс-
терство оборони та Генераль-

ний штаб Збройних сил Украї-
ни створили 8 робочих груп, які 
розробляють необхідні підзакон-
ні акти та пропозиції щодо вне-
сення змін у чинне законодав-
ство України.

«Попри заяви окремих україн-
ських політиків про те, що закон не-
допрацьований, поверховий, декла-
ративний і не встановлює й не регу-
лює будь-яких суспільних правовід-
носин, на наше переконання, ухва-

лення його Верховною Радою — не-
обхідний та своєчасний крок, — за-
значив офіцер управління право-
вого забезпечення Генштабу 
Збройних сил України Юрій 
Бобров учора на брифінгу. 2

5
Старший сержант Тетяна Панасюк (на фото праворуч), відвідуючи Будинок маляти в Сєверодонецьку, так прикипіла до 
діток, що вирішила одного малюка усиновити. Однак виявилося, що це не так просто
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ДОКУМЕНТИ
2. Управління змі-

нами
-  вміння формувати план змін;  
- вміння управляти змінами та реакцією на них;  
- вміння оцінювати ефективність змін

3. Прийняття ефек-
тивних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;  
- вміння аналізувати альтернативи;  
- спроможність на виважений ризик;  
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рі-
шень

4. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;  
- сприяння всебічному розвитку особистості;  
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами ді-
яльності;  
- здатність до формування ефективної організаційної культури 
державної служби

5. Комунікація та 
взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбу-
довувати партнерські відносини;  
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати 
та викладати думку;  
- вміння публічно виступати перед аудиторією;  
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та по-
слідовної комунікації

6. Досягнення ре-
зультатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;  
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяль-
ності;  
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;  
- здатність до самоконтролю;  
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного 
зв’язку, зокрема критики

8. Управління ефек-
тивністю та роз-
виток людських 
ресурсів

- вміння управляти проектами;  
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;  
- вміння управляти якісним обслуговуванням;  
- здатність до мотивування;  
- вміння управляти людськими ресурсами

9. Робота з інфор-
мацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;  
- вміння працювати в умовах електронного урядування

10. Аналітичні зді-
бності

- здатність до логічного мислення;  
- здатність до абстрактного мислення;  
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

11. Вербальне мис-
лення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законо-

давства
Знання:
- Конституції України; 
- Закону України «Про державну службу»; 
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеці-
ального зако-
нодавства, що 
пов’язане із за-
вданнями та зміс-
том роботи за-
ступника Голо-
ви Державного 
агентства з пи-
тань електронно-
го урядування 

Знання:
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; 
- Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
- Закону України «Про звернення громадян»; 
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закону України «Про Концепцію Національної програми ін-
форматизації»;
- Закону України «Про Національну програму інформатизації»;
- інших актів законодавства, що регулюють діяльність Держав-
ного агентства з питань електронного урядування 

3. Знання основ 
державного 
управління у від-
повідній галузі

- розуміння мети та завдань державної політики у відповід-
ній сфері;  
- знання системи управління галуззю

4. Управління пу-
блічними фінан-
сами

- знання основ бюджетного законодавства; 
- знання системи державного контролю у сфері публічних фі-
нансів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 28 лютого 2018 р. № 127-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади заступника Голови Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» ого-

лосити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з визначенням умов про-
ведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 127-р

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником 

державної служби Держпродспоживслужби;
2) виконання обов’язків Голови Держпродспоживслужби у разі його відсутності та у разі 

відсутності першого заступника Голови Держпродспоживслужби; 
3) реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та 
реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютю-
нових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, рин-
кового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині 
сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охоро-
ни прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного контролю за додержанням 
законодавства про захист прав споживачів і рекламу в зазначеній сфері;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 14 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про держав-
ну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за 
виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулю-
ючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2017 р. № 15. 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на 
посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного при-
значення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищо-
го корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, 
ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою 
згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подаєть-
ся у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, 
визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та 
дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-

врядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої деклара-
ції на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) документи приймаються до 18 години 19 березня 2018 року.

5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 годи-
на, 27 березня 2018 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Федько Наталія Миколаївна 
(256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти — магістр
2. Досвід  

роботи
- загальний стаж роботи  — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на 
посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 
самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у  у галузі ветери-
нарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості хар-
чових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстра-
ції тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вжи-
вання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, 
метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відпо-
відальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і 
садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охорони 
прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного контро-
лю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу 
в зазначеній сфері — не менше трьох років

3. Володіння дер-
жавною мовою

- вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Наявність лі-
дерських на-
вичок

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- стратегічне планування;
- вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність викону-
вати одночасно декілька завдань;
- ведення ділових переговорів;
- досягнення кінцевих результатів

2. Вміння при-
ймати ефек-
тивні рішення

- аналіз державної політики;
- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 
ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)  

3. Комунікація та 
взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публіч-
ні виступи;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4. Управління 
змінами

- формування плану змін та покращень;
- управління змінами та реакцією на них;
- оцінка ефективності змін

5. Управлін-
ня організаці-
єю та персо-
налом

- організація роботи і контроль;
- управління проектами;
- управління якісним обслуговуванням;
- мотивування;
- управління людськими ресурсами

6. Особистісні 
компетенції

- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтер-
есів;
- системність;
- інноваційність та неупередженість;
- самоорганізація та саморозвиток;
- вміння працювати в стресових ситуаціях

7. Управління 
публічними 
фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів 

8. Робота з ін-
формацією

- знання основ законодавства про інформацію;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання зако-
нодавства

Знання:
- Конституції України; 
- Закону України «Про державну службу»; 
- Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спе-
ціального за-
конодавства, 
що пов’язане 
із завданнями 
та змістом ро-
боти заступ-
ника Голови 
Держпродспо-
живслужби

Знання:
- Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; 
- Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»; 
- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів»; 
- Закону України «Про ветеринарну медицину»;
- Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення»;
- Закону України «Про карантин рослин»

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

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

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: F11GL14628
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 26.04.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/27321-asset-sell-id-157893

Номер лота: F11GL14629-F11GL14671
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 25.04.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35020-asset-sell-
id-158455

Номер лота: F11GL14672-F11GL14720
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 27.04.2018

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /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/35012-asset-sell-id-158397

Номер лота: F11GL14801- F11GL14804
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 29.03.2018

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /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/34963-asset-sell-id-158294

Ленінський районний суд м. Кірово-
града викликає як обвинуваченого Бори-
сова Андрія Олександровича, 27.11.1984 
року народження, проживаючого за адре-
сою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, 
м. Маріуполь Донецької області, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 12 березня 
2018 року о 16.00 год., у залі судових за-
сідань № 401, вул. Велика Перспективна, 
40, м. Кропивницький, по кримінально-
му провадженню за обвинуваченням Бо-
рисова А.О. у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, 
ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК 
України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія 
Олександровича у вказане судове засі-
дання обов’язкова. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду просимо повідоми-
ти причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кірово-
града викликає як обвинуваченого Но-
вікова Олексія Івановича, 24.09.1985 ро-
ку народження, проживаючого за адре-
сою: с. Труженка Володарського райо-
ну Донецької області, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 12 березня 2018 ро-
ку о 16.00 год., у залі судових засідань 
№ 401, вул. Велика Перспективна, 40,  
м. Кропивницький, по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Нові-
кова О.І. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 
КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олек-
сія Івановича у вказане судове засідан-
ня обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кірово-
града викликає як обвинуваченого Кім 
Станіслава Федоровича, 23.05.1966 року 
народження, проживаючого за адресою: 
вул. Хвойна, 60-а, м. Дніпро, у судове за-
сідання, яке відбудеться 12 березня 2018 
року о 16.00 год. у залі судових засідань 
№ 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. 
Кропивницький, по кримінальному про-
вадженню за обвинуваченням Кім С.Ф. у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кім Станісла-
ва Федоровича у вказане судове засі-
дання обов’язкова. В разі неможливос-
ті з’явитися до суду просимо повідоми-
ти причини неможливості прибуття в су-
дове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кірово-
града викликає як обвинуваченого Бірко-
ва Івана Олеговича, 02.11.1979 року наро-
дження, проживаючого за адресою: вул. 
Краснополянська, 5, м. Донецьк, у судо-
ве засідання, яке відбудеться 12 березня 
2018 року о 16.00 год. у залі судових за-
сідань № 401, вул. Велика Перспективна, 
40, м. Кропивницький, по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Бірко-
ва І.О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК 
України.

Явка обвинуваченого Біркова Іва-
на Олеговича у вказане судове засідан-
ня обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання.

Суддя С.М. Льон

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні спеціального досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні 
№22017160000000209 від 10.11.2017 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюваний Бар-
кар Олександр Євгенович, 21.08.1982 р.н., 
зареєстрований: Одеська область, Ли-
манський район, с. Крижанівка, вул. Ми-
колаївська, буд. 10, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 
Вам необхідно з’явитися в каб. №285 до  
ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській 
обл. Батуріна М.І. за адресою: м. Одеса, 
вул. Єврейська, 43, р.т. 0487226174, о 10 
год. 00 хв. 13.03.2018 для допиту як підо-
зрюваного та о 10 год. 00 хв. 15.03.2018 
для ознайомлення із матеріалами спеці-
ального досудового розслідування. По-
важні причини неприбуття та наслідки не-
прибуття зазначені у статтях 138-139 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Могила Вадим 

В’ячеславович, 09.06.1972 р.н., відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України повторно викликається на 14 бе-
резня 2018 року о 10:00 год. до старшого 
слідчого в ОВС Головного слідчого управ-
ління  Генеральної прокуратури Украї-
ни Климовича Ф.С. за адресою: м. Київ,  
вул. Московська, 8, корп. 24, каб. № 340 
(тел.: 044-200-67-88) для оголошення 
йому про закінчення досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні 
№  12013220140000142 від 24.01.2013 за 
ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 388 КК України та 
вручення на ознайомлення матеріалів до-
судового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Куркіна Альона Миколаївна, 16.02.1983 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 
вам необхідно прибути 12 березня 2018 року об 11 
год. 00 хв., до старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР 
ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікова В.В. 
за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Перспектив-
на, 55, каб. 404, для участі у слідчих та процесуаль-
них діях (для отримання письмового повідомлен-
ня про підозру, допиту) в процесуальному стату-
сі підозрюваної, у кримінальному провадженні  
№ 12017120120000401, за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваній Малєєвій Зінаїді Іванівні, 08.09.1964 р.н.,  відпо-

відно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно 
з’явитися 12 березня 2018 року о 9 год. 00 хв. до каб. № 15 слід-
чого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адре-
сою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-15), до слідчо-
го Горбунової А.В. для проведення слідчих (процесуальних) дій (вру-
чення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допит 
як підозрюваного) як підозрюваної у кримінальному проваджен-
ні № 22014170000000074 від 15.10.2014 за ч.1 ст.258-3 КК України.

У разі неявки без поважної причини, до підозрюваного можуть бу-
ти застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК України.

Слідчий слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області А.В. Горбунова

Повістка про виклик
Підозрюваний Шаталін Євген Ігорович, 18.03.1982 р.н., відповід-

но до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 
10 год. 00 хв. 15, 16 та 19 березня 2018 року до слідчого СВ УСБУ у 
Хмельницькій області Сороки П.В. в каб. №126 за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 65-72-73, для прове-
дення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, допиту як під-
озрюваного, оголошення про завершення досудового розслідуван-
ня, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання ко-
пії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання) у кримінальному провадженні №22017240000000023 за під-
озрою Шаталіна Є.І. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України.

Сихівська районна ад-
міністрація як орган опіки 
та піклування запрошує 
Меметова Ремзія Асано-
вича, 30 березня 1984 ро-
ку народження, на засі-
дання комісії з питань за-
хисту прав дитини, що-
до позбавлення батьків-
ських прав.

Засідання комісії від-
будеться 22.03.2018 р. 
о 14:00 за адресою:  
м. Львів, проспект Черво-
ної калини, 66, каб. 309.
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ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до наказу Державної еколо-

гічної інспекції України від 06.02.2018 р.  
№ 21-о «Про припинення державної 
служби Галася О.І.», ГАЛАСЬ Олег Іва-
нович звільнений з посади начальника 
Державної екологічної інспекції у Київ-
ській області - Головного державного ін-
спектора з охорони навколишнього при-
родного середовища Київської області, 
06 лютого 2018 року у зв’язку з обста-
винами, що склалися незалежно від во-
лі сторін, а саме: поновлення на поса-
ді державної служби особи, яка раніше 
її займала, відповідно до пункту 1 части-
ни першої статті 88 Закону України «Про 
державну службу».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Писареву Михайлу Микола-

йовичу, 20.11.1975 року, зареєстрованому за 
адресою: Луганська область, Кремінський ра-
йон, с. Бараниківка, кв. Гагаріна, буд. 26, кв. 2, 
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 12.03.2018 о 10 год. 
до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) Головного Управління СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область,  м. Сєверодонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого СВ 3 управління (з 
дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської 
області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях Жеребко А.А., для проведення проце-
суальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22015130000000267 від 25.05.2015.

Оголошення  
про намір Мінагрополітики передати державне майно в оренду, щодо якого надійшла заява

Назва органу управління 

Балансоутримувач  
(код за ЄДРПОУ, назва,  

юридична адреса, контактний те-
лефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер місцезнаходження загальна  
площа, м2

вартість майна  
за незалежною 

оцінкою, грн.

максимально  
можливий строк 

оренди
Мета використання

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України

37471967, Мінагрополітики, 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 

24, тел.
(044) 278-60-85

частина нежитлового  
приміщення другого  

поверху адміністративної  
будівлі Міністерства

37471967.2.МШИМУЕ1011 м. Київ,  
вул. Хрещатик, 24 23,2 Оцінка  

не проводилася 2 роки 11 місяців

розміщення їдальні, яка не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи,  

в бюджетній установі  
(заклад громадського харчування)

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

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костян-
тина Вікторовича у судове засідання на 20 березня 
2018 року о 14 годині 00 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Комарницького Андрія 
Михайловича, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 
57-а/27, у судове засідання з розгляду кримінально-
го провадження № 428/4939/15-к за обвинуваченням 
Комарницького Андрія Михайловича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 
14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 163, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 342, ст. 
348 КК України, яке відбудеться 23 березня 2018 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, буд. 39«А») розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Коломєєця Святослава 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторо-
вич, 27.11.1984 р.н., останнє місце реєстрації якого:  
м. Донецьк, проспект Ленінський, 13/31, виклика-
ється на 15.03.2018 року об 11.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі 
в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Гусаченка Петра Ми-
колайовича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, будинок 
№ 6-а, квартира № 58, у судове засідання з розгля-
ду кримінального провадження № 428/1709/17 за об-
винуваченням Гусаченка Петра Миколайовича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, яке відбудеться 23 березня 2018 року о 14 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Кулакова Михайла Юрі-
йовича, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 4/22, у су-
дове засідання з розгляду кримінального прова-
дження № 428/11778/16-к за обвинуваченням Кула-
кова Михайла Юрійовича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 23 
березня 2018 року о 15 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Балабу Андрія Олек-
сандровича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 79/16, 
у судове засідання з розгляду кримінального прова-
дження № 428/784/17 за обвинуваченням Балаби Ан-
дрія Олександровича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбудеться 23 бе-
резня 2018 року о 14 годині 45 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Лаптєєва Сергія Воло-
димировича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 34/24, у судо-
ве засідання з розгляду кримінального провадження 
№ 428/8815/17к за обвинуваченням Лаптєєва Сергія 
Володимировича у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 23 бе-
резня 2018 року о 15 годині 15 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Япринцева Миколу За-
харовича, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, смт Борівське, вул. Ле-
ніна, будинок № 60, у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження № 428/9549/16-к за об-
винуваченням Япринцева Миколи Захаровича у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, яке відбудеться 23 березня 2018 року о 14 го-
дині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Суддя І. Г. Макаренко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, викликається о 14.30 годині 19 березня 2018 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання у 
провадженні №1-кп/628/27/18, справа №628/3812/16-к. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає Нерух Нелю 
Петрівну, яка мешкає за адресою: 87522, м. Маріуполь, вул. Лермонтова, 24, 
як відповідачку по цивільній справі за позовом Кравченко Любові Миколаїв-
ни про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.

Судове засідання відбудеться 28.03.2018 р. о 10.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розглянута за від-
сутності представника відповідачки за наявними в матеріалах справи доку-
ментами.

Про причини неявки відповідачка зобов’язана повідомити суд.
Суддя С. В. Клімова

Підозрюваний Журавльов Денис Миколайович, 24.11.1985 року на-
родження, який проживає за адресою: Луганська область, Краснодон-
ський район, с. Дружне, вул. Пушкіна, 30, відповідно до вимог статей 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13.03.2018 до військо-
вої прокуратури Львівського гарнізону за адресою: м. Львів, вул. Кле-
парівська, 20 (телефон: (032)-297-02-81), для проведення процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 42014140410000048 за підо-
зрою Вас у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну справу  
№ 234/9107/15-к (провадження № 1-кп/234/22/18)  за обвинуваченням  
Басловяка Олексія Андрійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, 29.02.1984 р.н. який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобу-
дівників, буд. 21, кв. 19, викликається на 16.03.2018 року о 09-15 год. 
до суду, каб. №10, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна   

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального судового 
провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народжен-
ня, викликається о 10.30 годині 21 березня 2018 року та 20 квітня 2018 ро-
ку о 10.00 годині до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за 
адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для про-
ведення спеціального судового засідання в провадженні №1-кп/628/156/17, 
справа № 628/43/18. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

 Київський окружний адміністративний суд викликає Громад-
ську раду доброчесності у судове засідання, що призначене на 22 
березня 2018 р. о 12 год 00 хв.  у справі № 826/10049/17 за позо-
вом Вовка П. В. до Громадської ради доброчесності, третя особа: Ви-
ща кваліфікаційна комісія суддів України про визнання протиправ-
ним та скасування висновку та рішення, яке відбудеться за адресою:  
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Істоміна Анастасія Євгеніївна, 30.09.1981 р.н, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Шевчен-
ка, будинок 57, на підставі ст.ст., 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитися  «12», «13» та «14»  березня 2018 року, у період часу з 09 год. 00 
хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слідчого 
Баралея О. І., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава 
Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою 
участю у кримінальному провадженні № 2201805000000032 від 20.02.2018 
року за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бріт Володимир Іванович, 12.07.1970 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: місто Донецьк, вулиця Гурильових, будинок 14, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 12, 13 та 14 бе-
резня 2018 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до кабінету  
№ 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Городничого І. В. за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, 
для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у криміналь-
ному провадженні №22017050000000204 від 14.06.2017 року за підозрою 
вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинувачену Скнаріну Лілію Григорівну, 05.07.1972 ро-
ку народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, 
вул. П. Морозова, 2А, за матеріалами кримінального провадження № 420/118/17, 
1-кп/425/69/18, на підставі обвинувального акта відносно Скнаріної Л. Г. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Скнаріній Л. Г. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 23 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу бу-
де розглянуто за її відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Інформація про використання коштів державного бюджету Донецькою облдержадміністрацією за 2017 рік по загальному та спеціальному фондах
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет Украї-

ни на 2017 рік» Донецька обласна державна адміністрація визначе-
на головним розпорядником коштів державного бюджету по видат-
ках, пов’язаних із здійсненням виконавчої влади на території Доне-
цької області за КПКВК 7751010 «Здійснення виконавчої влади у До-
нецькій області».

Згідно з діючим законодавством  діяльність облдержадміністрації 
спрямована на виконання Конституції України, законів України, Ука-

зів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів Укра-
їни, державних і регіональних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку.

Згідно із Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», 
Указом Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 
«Про утворення військово-цивільних адміністрацій» утворено Доне-
цьку обласну військово-цивільну адміністрацію. У зв’язку із її утво-
ренням Донецька обласна державна адміністрація набула статусу До-

нецької обласної військово-цивільної адміністрації, а її голова – ста-
тусу керівника цієї військово-цивільної адміністрації.

За 2017 рік касове виконання по загальному та спеціальному 
фондах за вищевказаним кодом програмної класифікації видатків 
склало 473526,3 тис. грн., що дорівнює  94,3 % планових призначень.

Враховуючи положення Порядку складання бюджетної звітності роз-
порядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхуван-
ня, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 
№ 44 (із змінами), до зведеного річного звіту включені показники фі-
нансової та бюджетної звітності розпорядників і одержувачів бюджет-
них коштів, які на звітну дату не надали фінансову, бюджетну звітності 
та знаходяться на території непідконтрольній українській владі, у обся-
гах, що були подані ними у квартальній звітності 2014 року.

По загальному фонду касові видатки на утримання апарату та 21 
структурного підрозділу облдержадміністрації і 13 райдержадміні-
страцій склали 318167,8 тис. грн., що дорівнює 99 % планових при-
значень. Видатки на утримання 4 райдержадміністрацій, які знахо-
дяться на непідконтрольній території, не планувалися та не здійсню-
валися. Основну питому вагу 309553,6 тис. грн., або 97,3 % загаль-
ного обсягу видатків складають кошти за захищеними видатками. У 
структурі видатків облдержадміністрації витрати на придбання пред-
метів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків скла-
ли 8614,2 тис. грн. (2,7 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшло коштів у сумі 
165929,5 тис. грн., касові видатки склали 155358,5 тис. грн.

Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 8000,4 тис. грн., з них: надходження за послу-

ги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональни-
ми повноваженнями – 7965,8 тис. грн., надходження за оренду майна 
бюджетних установ – 6,6 тис. грн., надходження від реалізації май-
на – 28,0 тис. грн.;

- інших джерел 19,9 тис. грн.;
-  коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіону у сумі 157909,2 тис. грн. 

Ефективність витрачання бюджетних коштів характеризується 
виконанням наступних показників, визначених у бюджетній програмі 
діяльності облдержадміністрації:

-  кількість виконаних доручень – 135556;
-  підготовлено та  прийнято розпоряджень, рішень, наказів – 33371;
- кількість опрацьованих звернень, заяв та скарг  в середньому на 

одного працівника – 37,8.

                   за 2017 рік                                                                                        (тис. грн.)

Код програмної класифіка-
ції видатків та кредитуван-
ня бюджету / код еконо-

мічної класифікації видат-
ків бюджету або код кре-

дитування бюджету 

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

джету 

Найменування 
згідно з програм-
ною класифіка-
цією видатків та 

кредитування 
бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на 2017 
рік з урахуван-
ням внесених 

змін 

касове ви-
конання за 

2017 рік 

план на 2017 
рік з ураху-

ванням внесе-
них змін 

касове  
виконання 
за 2017 рік 

план на 2017 рік 
з урахуванням 
внесених змін 

касове  
виконання 
за 2017 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» 319960,2 318167,8 181928,5 155358,5 501888,7 473526,3

2110   250223,2 250193,3 130047,8 113539,3 380271,0 363732,6
2120   53170,5 52682,3 27330,5 23128,8 80501,0 75811,1
2210   4361,6 4353,9 6107,4 5240,8 10469,0 9594,7
2230 0,5 0,5 0,5 0,5
2240 3690,0 3588,7 8735,0 5427,8 12425,0 9016,5
2250 660,8 594,5 176,3 64,2 837,1 658,7
2271 3714,3 3060,3 43,9 32,8 3758,2 3093,1
2272   237,6 192,7 4,8 2,3 242,4 195,0
2273   3304,3 3039,0 97,2 19,5 3401,5 3058,5
2274 490,5 382,9 0,4 490,9 382,9
2275 3,1 3,1 3,1 3,1
2281 265,4 255,8 265,4 255,8
2282 19,6 14,2 10,5 30,1 14,2
2730 71,6 71,6 71,6 71,6
2800 84,7 62,9 77,7 43,4 162,4 106,3
3110 8427,4 7189,5 8427,4 7189,5
3132 532,1 342,2 532,1 342,2

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Донецької облдержадміністрації   
С.П. Зеленська

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету  
або класифікації кредитування бюджету

КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ» 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація Національної академії педагогічних наук 
України про використання коштів Державного бюджету 

України за 2017 рік
Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є 

здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні 
наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне на-
укове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на до-
сягнення мети: 

– здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 
у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та ін-
ші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами 
НДР;

 – підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі 
наук про освіту, педагогіки і психології;

– зберігання педагогічних та освітніх пам’яток, які складають націо-
нальне надбання; 

– організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН 
України;

– підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та пере-
підготовка кадрів (післядипломна освіта).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» На-
ціональній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні 
призначення за загальним фондом у сумі 163956,4 тис. грн., за спеці-
альним фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з 
урахуванням внесених змін – 22893,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяль-
ність Президії НАПН України» на 2017 р. затверджено видатки за за-
гальним фондом у сумі 18872,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 
1189,7 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 
18868,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 1150 тис. грн. За рахунок 
коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата дові-
чної плати за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспон-
дентам (6676,2 тис. грн.), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Фундаментальні дослідження, 
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за дер-
жавними цільовими програмами і державним замовленням у сфері пе-
дагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка роз-
витку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне 
надбання» на 2017 р. затверджено видатки за загальним фондом у су-
мі 123300,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 8338,3 тис. грн., касо-
ві видатки за загальним фондом становили 123299,4 тис. грн., за спе-
ціальним  фондом – 7295,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2017 р. кошти загального фон-
ду використовувалися за наступними напрямами: проведення фунда-
ментальних досліджень – 78186,0 тис. грн.; прикладних досліджень – 
35864,4 тис. грн.; підготовку наукових кадрів – 7114,6 тис. грн.; фінан-
сову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбання 
– 60,0 тис. грн., випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та 
довідкової продукції – 2074,4 тис.грн.

Виконання наукових досліджень у 2017 р. здійснювалося в 12 нау-
кових установах НАПН України. Забезпечено виконання 69 фундамен-
тальних та 30 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психоло-
гічних та філософських наук.

У 2017 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 43 
особи, у тому числі за загальним фондом – 40, за спеціальним фондом 
– 3; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 31 особу, 
у тому числі за загальним фондом – 18, за спеціальним фондом – 13; 
випуск докторантів становив 26 осіб у тому числі за загальним фондом 
– 25, за спеціальним фондом – 1.

У 2017 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 20 
осіб, у тому числі за загальним фондом – 15, за спеціальним фондом 
– 5; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 48 осіб за 
спеціальним фондом; прийом докторантів становив 10 осіб у тому чис-
лі за загальним фондом – 9, за спеціальним фондом – 1.

За бюджетною програмою 6551060 «Підвищення кваліфікації керів-
них кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної осві-
ти ІІІ-ІV рівнів акредитації» у 2017 р. затверджено видатки за загальним 
фондом у сумі 21783,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 13365,5 тис. 
грн., касові видатки за загальним фондом становили 21783,5 тис. грн., 
за спеціальним фондом – 12482,4 тис. грн. Видатки загального фонду 
на підвищення кваліфікації становили  21281,8 тис. грн., на підготовку 
науково-педагогічних кадрів – 501,7 тис. грн. 

У 2017 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5295 осіб, у тому чис-
лі за загальним фондом – 4740, за спеціальним фондом – 555; студен-
тів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 327 осіб; аспі-
рантів без відриву від виробництва – 5 осіб, у тому числі за загальним 
фондом – 3, за спеціальним фондом – 2; аспірантів з відривом від ви-
робництва 3 особи у тому числі за загальним фондом – 1, за спеціаль-
ним фондом – 2; докторантів – 1 особа за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогіч-
них наук України про використання коштів Державного бюджету Украї-
ни за 2017 р. відбудеться 14 березня 2018 р. у приміщенні конференц-
залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Інформація Національної академії педагогічних наук України про ви-
користання коштів Державного бюджету України за 2017 р. розміщена 
на web-сайті НАПН України:  www.naps.gov.ua. 

Оголошення для визначення кандидатури  
організатора аукціону

з продажу майна Відкрите акціонерне  
товариство «SELMI»

Найменування: Відкрите акціонерне товариство «SELMI», код  
ЄДРПОУ 04799336

Місцезнаходження: 40009, Сумська область, місто Суми, вул. 
Комсомольська, буд. 68а

Державна частка у статутному капіталі становить 0%;
Профіль діяльності підприємства: виробництво контрольно-ви-

мірювальних приладів, виробництво оптичних приладів та фото-
графічного устаткування;

Постановою господарського суду Сумської області від 
22.02.2017 р. у справі №6/1-10 визнано банкрутом ВАТ «SELMI»,  
відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ар-
бітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторовича (свідоцтво 
№424 від 06.03.2013 р.).

Реалізація майна буде проводитись відповідно до вимог ЗУ «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом».

Майно, що підлягає реалізації:
- основні засоби (будинки, споруди, передавальні пристрої, ма-

шини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, ін-
вентар та ін.);

- нематеріальні активи;
- незавершені капітальні інвестиції;
- довгострокові фінансові інвестиції;
- запаси (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 

продукція, інші оборотні активи);
- необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття
Вимоги до організатора аукціону:
- право на проведення торгів;
- досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
- запропонована найменша сума винагороди.
Організатором аукціону не може бути заінтересована особа сто-

совно боржника, кредиторів та замовника аукціону.
Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:
- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я 

та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (або відомості про серію та номер паспор-
та - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вились від прийняття реєстраційного номера платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцез-
находження юридичної особи/місце проживання; номер телефону 
та інші засоби зв’язку; прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (або відомості про серію 
та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні пе-
реконання відмовились від прийняття реєстраційного номера плат-
ника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповно-
важена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми 
особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому 
числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винаго-
роди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих докумен-
тів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводи-
ти аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що міс-
тить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження 
його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, 
що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (де-
сять) днів з дня розміщення оголошення 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні доку-
менти:

ліквідатор Відкрите акціонерне товариство «SELMI».
Адреса ліквідатора: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 

74, оф. 49-А.
Контактні телефони для довідок: тел. (0542) 655-088
Електронна адреса: echuprun@ukr.net
Замовник аукціону: ліквідатор ВАТ «SELMI»

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Тєдєєва 
Альберта Руслановича зазначено як засновника та уповноважену осо-
бу  Приватного Підприємства «ОКТАНОЛ» (ЄДРПОУ 36473243). 

У зв’язку з цим я, Тєдєєв Альберт Русланович, 04.11.1967 р.н., 
цим доводжу до відома всіх зацікавлених третіх осіб,  що я не є і не 
був засновником/учасником Приватного Підприємства «ОКТАНОЛ»  
(ЄДРПОУ 36473243), його керівником та, відповідно, не вчиняв жодних 
дій від імені такої юридичної особи. Про існування ПП  «ОКТАНОЛ» я 
дізнався із відкритих джерел і на підставі моєї заяви в Єдиний реєстр 
досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінально-
го правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 
КК України.

Цим повідомляю також, що я не маю жодного відношення до та не 
є бенефіціарним власником ТОВ «МОРАНТІ ЛТД» (ЄДРПОУ 37859227), 
ТОВ «НВП «ФОРЧИН» (ЄДРПОУ 21590945), ТОВ «ЕКОСИСТЕМИ Україна» 
(ЄДРПОУ 37832294), засновником яких, відповідно до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань є ПП  «ОКТАНОЛ».

Звертаю увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань» третя особа не може посилатися на дані Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, якщо вона знала або могла знати про те, що 
такі відомості є недостовірними.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами 

Антимонопольний комітет України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеці-

альним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державно-
го захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері дер-
жавних закупівель. 

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту 
України та підзвітний Верховній Раді України. 

 Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь 
у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів госпо-
дарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобіган-
ня, виявлення і припинення порушень законодавства про захист еко-
номічної конкуренції; 

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів госпо-
дарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економіч-
ної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виро-
бляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
4) методичного забезпечення застосування законодавства про за-

хист економічної конкуренції;
5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища 

та захисту конкуренції у сфері державних закупівель;
6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господа-

рювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для 
конкуренції.

                     (тис. грн.) 

Код програмної класи-
фікації видатків та кре-
дитування бюджету / 
код економічної кла-

сифікації видатків бю-
джету або код креди-

тування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на    
2017 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касо-
ве вико-
нання за 
2017 рік

план на            
2017 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касо-
ве вико-
нання за 
2017 рік

план на  
2017 рік 
з ураху-
ванням 

внесених 
змін

касо-
ве вико-
нання за 
2017 рік

Видатки всього : 132536,0 132131,0 13572,4 9670,7 146108,4 141801,7
в т. ч. за бюджетними 
програмами       

6011010 «Керівництво 
та управління у сфе-
рі конкурентної політи-
ки, контроль за дотри-
манням законодавства 
про захист економічної 
конкуренції» 

131354,1 130949,1 13517,6 9640,0 144871,7 140589,1

6011020 «Прикладні 
розробки у сфері кон-
курентної політики та 
права» 

1181,9 1181,9 54,8 30,7 1236,7 1212,6

Повна інформація про бюджет розміщена на офіційному сайті Анти-
монопольного комітету України  www.amc.gov.ua

Начальник Відділу бухгалтерського обліку 
та фінансового планування – головний бухгалтер      С. В. Ігнатенко

До уваги 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Новабуд-Інвест» 

(ідентифікаційний код 37832928)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/1-16 про вчинення Товари-

ством з обмеженою відповідальністю «Новабуд-Інвест» порушення, перед-
баченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узго-
джених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю за 
кодом ДК 27.20.2 акумуляторів електричних та частин до них (акумулятор-
них батарей до пасажирських вагонів, акумуляторів та акумуляторних бата-
рей до тягового рухомого складу, акумуляторів автоблокувальних) за лота-
ми № 2 та № 3 [оголошення про проведення процедури закупівлі № 119933, 
опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань дер-
жавних закупівель № 40 (886) від 19.05.2014], проведених державним під-
приємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту 
«Укрзалізничпостач», Антимонопольний комітет України прийняв рішення 
від 30 листопада 2017 року № 668-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Го-
ловна — Рішення та розпорядження — Архів рішень Комітету — 2017 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої стат-
ті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Лукашева Ігоря Михайлови-
ча як обвинуваченого на 14 год. 30 хв. 19 березня 2018 року в справі за обвину-
ваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
(в редакції ЗУ №1183-VII від 08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. Г. Сазонова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Камінського Івана Олексійовича як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальній справі № 426/14378/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Камінського Івана 
Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 березня 2018 року 
об 11.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Гаврилюка Ігоря Іва-
новича як обвинуваченого на 14 год. 00 хв. 19 березня 2018 року в 
справі за обвинуваченням Гаврилюка Ігоря Івановича, 01.05.1967 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції ЗУ №1183-VII від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Суддя М. Г. Сазонова
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут До-
нецької області, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження 
№ 1-кп/219/185/2018 за обвинуваченням відносно Жаданова Вла-
дислава Володимировича за скоєння кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 209 ч. 1, 366 ч. 1 КК України.

Обвинувачений у справі Жаданов Владислав Володимирович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Воїн-
ська, 9/2, викликається на 15.03.2017 року на 11.00 годину до суду, 
каб. № 306 для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Павленко О.М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) знаходить-
ся кримінальне провадження № 263/9389/17 відносно Зінченка Ві-
талія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Зінченко Віталій Миколайович, 20.11.1974 р.н., 
який проживає за адресою: вул. Менделєєва, 17, кв. 29, м. Вол-
новаха, Донецька область, викликається для участі у підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться 12 березня 2018 року о 09.00 
год., 29 березня 2018 року о 09.00 год., 18 квітня 2018 року о 16.00 
год., 26 квітня 2018 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
пр. Металургів, 31, каб. 18, м. Маріуполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінального провадження 
обвинувачений може ознайомитись на сайті «Судової влади України».

Суддя О.М. Музика
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«…А супроти правди — в ряд криві дзеркала»
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЧИТАНКА. У Слов’янсь ку 
вийшла друком збірка віршів 
тутешнього поета Миколи Сі-
робаби «Луна легковажнос-
ті». До чергової книжки авто-
ра, члена Національної спіл-
ки письменників України уві-
йшли переважно філософські 
поезії-спогади та поезії-роз-
думи про пережите, побаче-
не, відчуте й осмислене ним. 
Його ліричний герой живе в 
«епоху видив, подиву й видо-
вищ, часину трусів, струсів, 
потрясінь, добу недобудов, 
перебудови, пору руїн і лоску 
опостінь». Тобто він реагує на 
буття і небуття, час і позачас-

ся, любов і ненависть, друзів і 
ворогів, пам’ять і забуття, пе-
ремоги й поразки, мову і змо-
ву, війну і мир, світло і темря-
ву, струси і потрясіння, поступ 
і тло, тіло і діло, луну і відлун-
ня… Безперечно, немало ві-
ршів написані крізь призму 
подій потворної  гібридної ві-
йни та напівмирного життя у 
прифронтовій зоні, про які по-
ет зі Слов’янська знає не з чи-
їхось розповідей, а з власного 
досвіду. Тому й має всі підста-
ви написати у поезії «Грома-
дянка» такі рядки:
Вже ні випивка, 

ні логіка не діють.
Із новин одне: бої й бої,
Всі плекають ледь живу надію, 
І у кожного свої «свої».

Лірика Миколи Сіробаби 
лине просто з душі про наболілі проблеми Донбасу

ФОТОФАКТ

КВІТУЧА ВЕСНА. Ні гори снігу, ні мороз, ні вітер не мо-
жуть завадити поступу весни. Більше того, у столиці є тери-
торії, де вона вже панує і буяє різними кольорами. В оран-
жерейно-тепличному господарстві Печерського комуналь-
ного підприємства з утримання зелених насаджень розквіт-
ла така кількість тюльпанів, що їхні плантації вже нагаду-
ють всесвітньо відомий парк під Амстердамом і барвисті 
клумби Стамбула разом узяті. Рожеві й  жовті, лілові й чер-

воні, з бахромою і в смужечку — ці вишукані квіти зазви-
чай віщують прихід весни. А ще радують жінок, бо саме во-
ни є традиційним подарунком чоловіків на 8 березня. Свят-
кові квіткові базари вже розпочали працювати. Туди при-
ємно прийти, відчути аромат первоцвітів, помилуватися ве-
селкою кольорів тюльпанів, вишуканістю квіткових компо-
зицій. І знайти вишуканий подарунок найближчим і найдо-
рожчим жінкам.

Молодь вчитимуть захищати свої права
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЮРИДИЧНА ГРАМОТ-
НІСТЬ. На Сумщині активі-
зується робота у межах Все-
українського  національно-
го проекту «Я маю право!», 
покликаного підвищити юри-
дичну грамотність українців 
та сформувати нову правову 
культуру в суспільстві. Про це 
повідомила начальник Голов-
ного територіального управ-
ління юстиції в Сумській об-
ласті Ірина Свистун. На офі-

ційних сайтах виконавчих ор-
ганів влади розроблено окре-
мі онлайн-платформи, які бу-
дуть постійно наповнюватися 
актуальною інформацією.

Одним із ключових елемен-
тів реалізації проекту є на-
дання громадянам безоплат-
ної правової допомоги, виїз-
ди мобільних груп у райони, 
інформаційно-просвітницька 
кампанія серед населення, у 
закладах освіти, культури, се-
ред молоді тощо.

Так, у Сумах з учителями 
правознавства зустрівся на-

чальник відділу реєстрації нор-
мативно-правових актів, пра-
вової роботи та правової осві-
ти Головного територіального 
управління юстиції в Сумській 
області Микола Зубко. Учите-
лі отримали необхідну інфор-
мацію про центри безоплатної 
первинної та вторинної допо-
моги, про зміни чинного зако-
нодавства щодо захисту прав 
людини, роздатковий матері-
ал для використання на уроках.

Активно включився в робо-
ту регіональний центр із на-
дання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Сумській 
області. Його фахівці ініціюва-
ли відкриття «Школи судочин-
ства», перші заняття якої вже 
пройшли в Охтирці. Школярів 
та студентів вчитимуть захи-
щати свої права у дорослому 
житті у ході тренінгів, що вже 
розпочалися і триватимуть 
до травня. Вони відбудуться 
в Путивлі, Бурині, Лебедині, 
Сумах. Тренінгові програми 
передбачають мультимедій-
ні лекції, практичні заняття в 
групах, моделювання судових 
засідань тощо.

У Чорткові 
ловили диверсантів

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. У середмісті та на околицях Чорткова на Терно-
піллі виявили діяльність терористів. Ця легенда стала основою 
планових командно-штабних навчань, які провела група Анти-
терористичного центру при регіональному управлінні Служби 
безпеки України. У заході взяли участь співробітники СБУ, На-
ціональної поліції, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, а та-
кож представники органів влади та місцевого самоврядування.

За інформацією сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управ-
ління СБУ в Тернопільській області, учасники тренувань в умовах, 
наближених до реальних, виконали практичні вправи з виявлен-
ня та знешкодження групи диверсантів, а також локалізації мож-
ливих негативних наслідків терористичного посягання на одному з 
об’єктів підвищеної техногенної небезпеки, розташованому непо-
далік районного центру. Опісля проаналізували та підбили підсум-
ки цих тренувань. Усі учасники навчань показали належний рівень 
злагодженості та оперативного реагування на зміни обстановки. 


