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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ФЕДЕРІКА МОГЕРІНІ:
«Ми як ЄС готові робити 

більше в реконструкції 
Донбасу, та насамперед 

хочемо спрямувати 
зусилля на повне 

виконання мінських 
угод».

Санкції продовжено 
ще на півроку

ЗЛОЧИН І КАРА. Рада Європейського Союзу затвердила рі-
шення продовжити санкції у вигляді заморожування активів та 
заборони на в’їзд, запроваджені за порушення й підрив тери-
торіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Рі-
шення в Раді ЄС ухвалили 12 березня.  

Санкції продовжено ще на півроку. Обмеження охоплюють 
півтори сотні осіб і 38 компаній, повідомляє УНІАН. Попередньо 
відповідне рішення було ухвалено 21 лютого послами країн-
членів Євросоюзу. Рішення оприлюднять в Офіційному журна-
лі вже сьогодні, 13 березня. 

Уперше такі заходи впливу європейські інституції запрова-
дили в березні 2014 року у відповідь на військову агресію Ро-
сії проти України.  

Нещодавно аналогічні обмежувальні заходи проти Росії про-
довжили й у Вашингтоні. А ЄС продовжив санкції проти колиш-
ніх можновладців і посадовців часів попереднього очільника 
нашої країни. 

700 млн євро
становив із 2014 року загальний обсяг 

гуманітарної допомоги, наданої  
Україні від ЄС

ПЕРЕМОГА ДУХУ. На Паралімпійських іграх у Пхьончхані  
наші земляки серед лідерів медального заліку

Що не день, то «золото»!

Високий представник ЄС із закордонних справ  
і політики безпеки про підтримку територіальної 
цілісності нашої країни 
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ДОКУМЕНТИ

Якщо вашій дитині не підходить 
графік шестигодинного сидіння 
за партою,  вона допитлива і 
самостійна, то їй може підійти 
форма дистанційного навчання 

ОСВІТА

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Стратегії 
розвитку органів системи 
Міністерства внутрішніх справ  
на період до 2020 року»
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Поляки хочуть українських горіхів, араби — яєць
ЕКСПОРТ. Інтерес до вітчизняної аграрної галузі на світовому ринку вийшов на рівень 
конкретних комерційних пропозицій 

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Офіс з просування експорту 
при Міністерстві економіч-

ного розвитку і торгівлі Украї-
ни повідомляє: польська компа-
нія — виробник продуктів хар-
чування шукає виробників / по-

стачальників сирих горіхів, на-
сіння та сухофруктів.

Компанія готова працювати 
лише з сертифікованою висо-
коякісною продукцією, що від-
повідає міжнародним стандар-
там. Перед прийняттям рішен-
ня про співпрацю  представ-
ники компанії-замовника осо-

бисто відвідають виробництво 
постачальника для засвідчен-
ня якості та ефективності про-
дукту.

Крім того, компанія з ОАЕ за-
цікавлена в закупівлі рафінова-
ної соняшникової олії з України. 
Інша тамтешня компанія шукає 
українського партнера — ви-

робника яєць. Арабських біз-
несменів найбільше цікавлять 
малі та середні підприємства, 
які є більш гнучкими щодо умов 
поставки та пакування. Третя 
компанія з ОАЕ шукає україн-
ських виробників добрив.  

Крім того, як повідомляє Мі-
ністерство аграрної політи-

ки, китайська товарна біржа 
(BOCE), яка є однією з найбіль-
ших універсальних бірж у світі, 
зацікавлена у  довгостроковому 
співробітництві з українськими 
виробниками. З контактами ки-
тайських представників можна 
ознайомитися за посиланнями 
на сайті міністерства.

Максим Яровий, Ігор Рептюх і Віталій Лук’яненко (зліва направо) вже підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/261/18 за обвинуваченням Красовського С.С. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій 
Сергійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевчен-
ка, 233/19, викликається до суду на 14.30 годину 23 березня 
2018 р. (корп. 2, каб. 16) для участі у підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.О. Мартишева

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року наро-
дження, у судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 1-кп/331/76/2018 за обвинуваченням Гри-
ши Ірини Вікторівни у скоєнні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 26.03.2018 року о 15 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: місто Запоріжжя, 
вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обви-
нувачену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Єв-
паторія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 42016010000000218 за  
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 19 березня 2018 ро-
ку о 09.30 годині 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 обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Ісаченка Дениса Геннадійовича, 05.08.1985 ро-
ку народження, у судове засідання в кримінальному 
провадженні № 1-кп/331/88/2018 за обвинуваченням 
Ісаченка Дениса Геннадійовича у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 28.03.2018 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: міс-
то Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 10 годині 00 хвилин 22 березня 2018 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31А, каб. № 601, як обвинуваченого Ха-
барова Андрія Юрійовича, 18 лютого 1971 року на-
родження, в рамках кримінального провадження  
№ 12016100100014310, внесеного до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 10 листопада 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 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

В провадженні Шевченківського районного су-
лу м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/399/2017 за обвинуваченням Колесні-
ченка Вадима Васильовича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. ст. 161 
КК України, згідно Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 22014000000000510 від 
14.11.2014.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 22 березня 2018 
року о 9 год. 00 хв.  в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31а, 602 каб.

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 А. В. Трубніков

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/343/2018 за обвинуваченням Царьова 
О.А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 20.03.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

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 П. Л. Слободянюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду Херсон-

ської області перебуває кримінальне провадження  
№ 12015230000000454 за обвинуваченням Анісіна Івана 
Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра 
Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє 
потерпілу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. 
Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікто-
рівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце проживан-
ня; Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 
років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК Укра-
їни, що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться: 26.03.2018 року о 15 год. 00 хв. в 
приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судово-
го засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 21.03.2018 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 501, в яке виклика-
ється як обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володи-
мирович, який проживає за адресою: Російська Фе-
дерація, м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1,  
кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторо-
вича, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Бойко О. В. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, 92/24.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Бойка Олексія Вікторовича у судове засідання, яке 
відбудеться 26 березня 2018 року о 12.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник С. М., судді  
Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича у судове засідання, яке 
відбудеться 26 березня 2018 року о 14.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Попова О. М., Юрченко C. O.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/11340/17 стосовно Корнієнка Олександра 
Миколайовича, 12.11.1978 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнієнко О. М. 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Ватуті-
на, 206/26.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Корнієнка О. М. у судове засідання, яке відбудеть-
ся 26 березня 2018 року о 10.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL15378- F11GL15428
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 04.05.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35058-asset-sell-id-158671

Номер лота: F11GL15507
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 08.05.2018

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/35054-asset-sell-id-158659

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена 
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин 
Євген Геннадійович у судове засідання, яке відкла-
дено на 26 березня 2018 року об 11 годині 30 хвилин 
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 квітня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22016080000000002 відносно Гаврилішина 
Олексія Володимировича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

До суду як обвинувачений викликається Гаври-
лішин Олексій Володимирович у судове засідання, 
яке відкладено на 30 березня 2018 року о 10 годи-
ні 30 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи. Наслідки неявки передбачені ст. 323 
КПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

В Шевченківському районному суді м. Києва 19.03.2018 
року об 11.00 год. відбудеться судовий розгляд криміналь-
ного провадження відносно Захожого Дмитра Павловича, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В судове засідання викликається Захожий Дмитро Пав-
лович.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

В Шевченківському районному суді м. Києва 23.03.2018 ро-
ку о 09.00 год. відбудеться судовий розгляд кримінального про-
вадження відносно Филиппова Сергія Анатолійовича, Ісаєва Сер-
гія Володимировича, які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються Филиппов Сергій Анатолійо-
вич, Ісаєв Сергій Володимирович.

У разі неявки обвинувачених до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутності обвинувачених в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Са-
бодаша Максима Анатолійовича, 01.05.1979 року наро-
дження, у судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 1-кп/331/76/2017 за обвинуваченням Сабодаша Макси-
ма Анатолійовича у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 26.03.2018 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Шевченківський район-
ний відділ державної вико-
навчої служби м. Києва по-
відомляє Карпекова Дми-
тра Владиславовича про на-
правлення щодо нього до 
Шевченківського районно-
го суду м. Києва подання 
про тимчасове обмеження у 
праві виїзду за межі України.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання
Обвинувачений Акуліч Анатолій Валентинович, 27.02.1985 року на-

родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 30 березня 2018 року о 10 годині 15 хви-
лин в приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луганської області, для 
участі в судовому засіданні  як обвинувачений.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

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

Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року наро-
дження, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке 
відбудеться 27 березня 2018 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачена.

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

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсон ська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) 
повідомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Ла-
зурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 
за фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України, як обвинуваченого, що 16 бе-
резня 2018 року о 10.00 годині відбудеться спеціальний судовий розгляд в скла-
ді колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н.В., суддів Ведяшкіної Ю.В., Чир-
ського Г.М., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик су-
ду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваче-
ного, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціаль-
ного судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Луган-

ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-

ремоги, 34, викликає Юрова Юрія Павло-

вича як обвинуваченого у судове засідан-

ня по кримінальній справі № 426/1592/17 

за обвинувальним актом у кримінальному 

провадженні стосовно Юрова Юрія Пав-

ловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 

березня 2018 року о 09.45 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34, викликає Таранського 

Олександра Анатолійовича як обвинува-

ченого у судове засідання по криміналь-

ній справі № 426/344/16-к за обвинуваль-

ним актом у кримінальному провадженні 

стосовно Таранського Олександра Анато-

лійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 

березня 2018 року об 11.00 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-

чя Перемоги, 34, викликає Потелещенко 

Олексія Олександровича як обвинуваче-

ного у судове засідання по кримінальній 

справі № 426/344/16-к за обвинувальним 

актом у кримінальному провадженні сто-

совно Потелещенко Олексія Олександро-

вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 бе-

резня 2018 року о 10.00 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської 

області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 

Перемоги, 34, викликає Плахотнюк Кос-

тянтина Володимировича як обвинуваче-

ного у судове засідання по кримінальній 

справі № 426/19004/17 за обвинувальним 

актом у кримінальному провадженні сто-

совно Плахотнюк Костянтина Володими-

ровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 30 

березня 2018 року о 12.00 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районий суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мірошничен-
ка Дениса Миколайовича , як обвинуваче-
ного в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/8595/17-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Мірошниченка Дениса Мико-
лайовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України , що відбудеться 02 
квітня 2018 року о 12.30 год.

Суддя О.М. Попова
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Шановні вантажовідправники,  
вантажоодержувачі та експедитори!

Відповідно до рішень, прийнятих правлінням  
ПАТ «УЗ» в межах заходів, спрямованих на дерегуля-
цію послуг з надання вантажних вагонів ПАТ «УЗ», став-
ки плати за використання власних вагонів перевізника 
ПАТ «УЗ», введені в дію 19.02.2018 року та оприлюдне-
ні на сайті філії «ЦТЛ» 19.01.2018 року, поширено на ін-
ші типи вагонів, в тому числі переобладнані із спеціалі-
зованих в універсальні.

З огляду на зазначене, таблицю ставок плати за вико-
ристання власних вагонів перевізника ПАТ «УЗ» викла-
дено в новій редакції.

Ставки плати за використання власних вагонів  
перевізника ПАТ «Укрзалізниця»

№ Тип вагонів
Ставка без 
ПДВ, (Сваг) 
грн./ добу

Ставка  
з ПДВ, 
грн./  
добу

1 2 3 4
1 Обкотишовоз 625 750,0
2 Напіввагон, вагон переобладнаний та 

модернізований у напіввагон з нуме-
рацією в інтервалах 3225968-3226499, 
9068000-9069998, 9080000-9080198, 
9080200-9080398, 9080400-9080998, 
9081000-9081998, 9090000-9091999, 
9628890-9628898, 9628900-9628998, 
9629000-9629998, 9639000-9639998, що 
починається на 969 та хопер-напіввагон 
умовного типу 5982

542 650,4

3 Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 
302 та 304 970 1164,0

4 Цементовоз 538 645,6
5 Мінераловоз 645 774,0
6 Зерновоз, вагон для перевезення муки 

умовного типу 972 655 786,0

7 Автомобілевоз 718 861,6
8 Платформа універсальна, переобладна-

на та модернізована платформа умов-
них типів 915, 968, 969

445 534,0

9 Платформа фітингова 424 508,8
10 Платформа-лісовоз 402 482,4
11 Цистерна, переобладнана та модернізо-

вана цистерна умовних типів 932 та 5970 539 646,8

12 Критий вагон, інші переобладнані ваго-
ни умовних типів 917, 960 570 684,0

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження № 22017050000000105 (номер справи № 243/243/1369/17, 
номер провадження № 1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта 
Максима Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судові засідання, які 
відбудуться 20 березня 2018 року о 08.30 год. та 13 квітня 2018 року о 
08.30 год. до суду для участі у розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя В.І. Старовецький

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримі-
нальне провадження № 227/1059/17 (№ 1-кп/227/71/2018) за обвинува-
ченням Гільванової Нурії Загірівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

15 січня 2018 року на підставі рішення зборів суддів та розпоряджен-
ня № 7 від 15 січня 2018 року протоколом повторного автоматизованого 
розподілу судової справи між суддями замінено головуючого суддю ко-
легії суддів з Тимофєєвої Г.Л. на Мацишин Л.С.

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 березня 1982 року на-
родження, останнє місце реєстрації якої: вул. Заречна, буд. 252, кв. 29, 
м. Харцизьк, Донецької обл., викликається на 27 березня 2018 року о 
10 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, 
для участі у підготовчому судовому засіданні в кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 
42016050000000857 від 23 серпня 2016 року, яке відповідно до ухвали 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 04 вересня 
2017 року здійснюється у порядку спеціального судового провадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь повідомити про не-
можливість прибуття до суду та про причини такої неявки.

Головуючий суддя Мацишин Л.С., судді Корнєєва В.В., Хоменко Д.Є.
ПОВІСТКА 

про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні су-

дового провадження викликає як обвинуваченого Цихиселі Левана 
Ростомовича, 25.02.1981 року народження, який проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кальницької, буд. 5, кв. 
65, за матеріалами кримінального провадження № 607\10933\17,  
№ 1-кп\425\152\18, на підставі обвинувального акта відносно Цихиселі 
Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.Р. необхідно прибути до підготовчого 
судового засідання, яке відбудеться 21 березня 2018 року о 10 год. 45 
хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.М. Синянська

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну як обвинувачену у судове 
засідання по кримінальній справі № 426/15327/16-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Шаблієнко Ірини Воло-
димирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 02 квітня 2018 року о 12.00 
годині.

Суддя О.М. Попова
Повідомлення Куркіній A.M.

Куркіна Альона Миколаївна, 16.02.1983 р.н., повідомляємо 
вам, що досудове розслідування по кримінальному провадженню  
№ 12017120120000401 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в 
якому ви є підозрюваною, завершено. Відповідно до вимог статей 290 
КПК України, ви маєте право на доступ до матеріалів досудового роз-
слідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необ-
хідно прибути 15.03.2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Кропив-
ницький, вул. В. Перспективна, буд. 55, каб. 404, до старшого слідчого 
з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікова В.В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Кравцова Олександра Володимировича як обвинувачено-
го у судове засідання по кримінальній справі № 426/343/16-к за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні стосовно Кравцова 
Олександра Володимировича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 
КК України на 26 березня 2018 року о 14.35 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-

кликає Матяша Сергія Анатолійовича як обвинуваченого у судове засі-

дання по кримінальній справі № 426/11766/17 за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія Анатолійови-

ча за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 березня 2018 року о 14.15 годині.

Суддя О.М. Попова
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Бородіна Сергія Олександровича як обвинуваченого у судове 
засідання по кримінальній справі № 426/14/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Бородіна Сергія Олексійо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 березня 
2018 року о 14.30 годині.

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Михайлова Олега Віталійовича як обвинуваченого у судове 
засідання по кримінальній справі № 426/7654/17 за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Михайлова Олега Віталі-
йовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 26 березня 2018 року о 15.00 го-
дині.

Суддя О.М. Попова
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Тейцман Ірину Володимирівну як обвинувачену у судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/7279/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Тейцман Ірини Володими-
рівни за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 берез-
ня 2018 року об 11.00 годині.

Суддя О.М. Попова

У провадженні Дергачівського районного суду Харківської області знахо-
диться цивільна справа №619/466/18 за позовом Пукій Віри Василівни до Суш-
ка Михайла Васильовича про визнання особи такою, яка втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Сушко Михайло Васильович, який був зареєстрований за адресою: пров. 
Річний, буд. 12, с. Вільшани Дергачівського району Харківської області, ви-
кликається як відповідач на судове засідання на 26 березня 2018 року о 9.00 
у каб.№2 у приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області (м. 
Дергачі, вул. 1-го Травня, 63) під головуванням судді Н.Ю. Кононихіної.

Суддя Н.Ю. Кононихіна

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації пульсоксиметрів, апаратів штуч-
ної вентиляції легень (портативних), насосів інфузійних для дозованого 
введення лікарських засобів.

Аукціон відбудеться 26 березня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Го-

рошко І.Я. (235-17-42), Холодило О.В. (235-60-87).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
Шевченківський районний суд м. Львова викликає Вовка Ігоря Івановича, 1963 

року народження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Буніна, 25/2 в 
судове засідання, яке відбудеться 26.03.2018 року о 14.00 год., по справі за позо-
вом Серновського Олега Степановича до Вовка Ігоря Івановича про стягнення бор-
гу за договором.

Вовк Ігор Іванович викликається в судове засідання як відповідач по справі.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим 

про час і місце розгляду справи. Попереджаємо, що в разі неявки відповідача в су-
дове засідання на вказану дату, справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Баєва О.І.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 

викликає Пушкарську Марину Ігорівну як обвинувачену у судове засі-

дання по кримінальній справі № 426/9012/17 за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосовно Пушкарської Марини Ігорівни 

за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 березня 2018 року об 11.15 годині.

Суддя О.М. Попова
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 

адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-

кликає Кашпуренка Ігоря Павловича як обвинуваченого у судове засі-

дання по кримінальній справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосовно Кашпуренка Ігоря Павловича 

за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 27 березня 2018 року об 11.30 годині.

Суддя О.М. Попова

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомляє, що в провадженні Ові-

діопольського районного суду Одеської області перебуває цивіль-
на справа № 509/5250/17 за заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
до Відділу державної виконавчої служби Овідіопольського районного 
управління юстиції Одеської області та Осипенко Ірини Володимирівни 
про заміну сторони виконавчого провадження.

Судове засідання відбудеться 23.04.2018 р. о 13.15 год. у примі-
щенні Овідіопольського районного суду Одеської області за адресою:  
м. Овідіополь, вул. Берегова, 9, під головуванням судді Кириченко П.Л.

Викликається як обвинувачений Осипенко Андрій Валерійович, 

21.04.1985 р.н., до Печерського районного суду м. Києва  23 березня 

2018 року на 09.00 год. за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб, 

406, суддя Смик С.І., для участі в підготовчому судовому засіданні з 

розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Осипенка 

А.В. за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Суддя С.І. Смик

06 лютого 2018 року Першою дніпровською державною нотаріаль-
ною конторою заведено щодо майна померлого 22 серпня 2017 ро-
ку Кононенка Володимира Федоровича спадкову справу. Розшукуєть-
ся спадкоємець Кононенко Сергій Володимирович, 30.05.1970 року на-
родження, для встановлення кола спадкоємців та оформлення спад-
щини. Вам потрібно звернутися до Першої дніпровської державної но-
таріальної контори за адресою: вул. Вернадського Володимира, 19/21,  
м. Дніпро.

Державний нотаріус О.С. Дудіна

Деснянський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Латиніна 
Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у підготовче судове засідання 
в кримінальному провадженні № 42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 20 березня 2018 року о 17.00 годині в приміщенні Деснянського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О.В.

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

Суддя Броновицька О.В.

Жовтневий районний суд міста Запо-
ріжжя викликає Литвиненка Віталія Мико-
лайовича, 28.12.1983 року народження, в 
підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/80/2018 за 
обвинуваченням Литвиненка Віталія Ми-
колайовича у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, яке відбудеться 26.03.2018 
року о 15 годині 30 хвилин в приміщенні 
суду за адресою: місто Запоріжжя, вули-
ця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є.В.

Мелітопольський міськрайонний суд 
Запорізької області повідомляє Гука Іго-
ря Володимировича (останнє відоме місце 
проживання: Запорізька область, м. Ме-
літополь, вул. Університетська, 35/35) про 
те, що 29 березня 2018 року о 09.00 год. 
в приміщенні суду за адресою: м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11 буде слухатись об-
винувальний акт в кримінальному прова-
дженні відносно Гука І.В. за ч. 3 ст. 368 КК 
України.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, Гук І.В. по даній справі вважається 
повідомленим про час та місце розгляду 
справи і у випадку його неявки справа під-
лягає розгляду за його відсутності.

Суддя Редько О.В.

В провадженні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області знахо-
диться обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні відносно Мазіна Вадима 
Миколайовича у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мазін 
Вадим Миколайович в підготовче судове 
засідання, яке призначено на 14 год. 00 
хв. 28 березня 2018 року та відбудеться 
в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: 
вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запо-
різька область.

Суддя Білоусова О.М.

Судове засідання по кримінальному 
провадженню відносно Іваненка Андрія 
Олеговича, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 
ст. 368 КК України, відбудеться о 09 годи-
ні 30 хвилин 26 березня 2018 року в при-
міщенні Бердянського міськрайонного су-
ду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 26 берез-
ня 2018 року о 09 годині 30 хвилин викли-
кається Іваненко Андрій Олегович.

Суддя Троценко Т.А.

Івано-Франківське обласне територі-

альне відділення Антимонопольного ко-

мітету України оприлюднює інформа-

цію про прийняті рішення:

27.10.2017 № 24 – ФОП Шевчен-

ко В.М. (3128705053) (штраф – 68 000 

грн.),

ТОВ «Еста Лайт» (38874948) (штраф 

– 68 000 грн.);

21.12.2017 № 39 – ОК ЖБК «Радис-

лав» (38275961) (штраф – 34 000 грн.).
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗВІТ 
Державного космічного агентства України  про використання коштів державного бюджету за  2017 рік

Державне космічне агентство України (ДКА України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України, входить до системи органів виконавчої влади, є головним органом у системі центральних органів виконавчої вла-
ди у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері космічної діяльності. 

ДКА України є державним генеральним замовником робіт з дослідження і використання космічного простору, виконання науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, в тому числі в інтересах національної обо-
рони і безпеки, забезпечує експлуатацію, підтримку і вдосконалення об’єктів космічної діяльності, здійснює міжнародну космічну діяльність від-
повідно до міжнародних договорів, укладених державою, та виконує інші функції у сфері космічної діяльності згідно із законодавством України.

Основна мета діяльності ДКА України - ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу для забезпечення високого рів-
ня космічної діяльності, сприяння соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростання добробуту громадян, створення потужно-
го експортного потенціалу космічної галузі, забезпечення участі  у  розв’язанні  глобальних  проблем,  розвитку міжнародного співробітництва. 

 Виконання космічної програми дає змогу розв’язати невідкладні завдання розвитку космічної діяльності, зберегти науковий і виробничий по-
тенціал в інтересах національної економіки, безпеки та оборони, вийти на міжнародний космічний ринок із власною продукцією і послугами, ін-
тегрувати Україну до міжнародної космічної спільноти, сформувати основи внутрішнього ринку космічних послуг, здійснити перші кроки на шля-
ху до комерціалізації космічної діяльності.

Забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального сектору національної економіки і сфери національної безпеки та 
оборони спрямоване на задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі, супутникових навігаційних і телекомунікацій-
них послуг шляхом впровадження досягнень космічної діяльності в реальний сектор національної економіки для розв’язання актуальних проблем 
суб’єктів господарської, управлінської і наукової діяльності, зміцнення національної безпеки та оборони.

Фінансування Державного космічного агентства України з державного бюджету у 2017 році здійснювалось за 8-ми бюджетними програма-
ми, обсяги яких наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1
Обсяги фінансування  із загального фонду державного бюджету у розрізі бюджетних програм

 № 
п/п КПКВК Найменування бюджетних програм 

Затверджено  
держ. бюджетом 

на 2017 рік 
(тис. грн.)

Фактично  
використано

(тис. грн.)

Відсоток
виконання річного 

кошторису ( %)

1 6381010 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 22 434,4 22 411,4 99,9%

2 6381020

Виконання робіт за державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому 
числі загальнодержавної цільової науково-технічної косміч-
ної програми України

81 100,0 80 051,7 98,7%

3 6381030 Надання позашкільної освіти Національним центром аеро-
космічної освіти молоді  ім. О.М. Макарова 6 995,5 6 798,2 97,2%

4 6381050 Управління та випробування космічних засобів 149 948,0 148 708,4 99,2%
5 6381120 Утилізація твердого ракетного палива 264 401,0 264  385,6 100,0%

6 6381130
Виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим під 
державні гарантії для реалізації проекту «Створення Націо-
нальної супутникової системи зв’язку»

1 441 412,0 1 422 711,1 98,7%

7 6381210

Виконання державних цільових програм реформування та 
розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, 
освоєння і впровадження нових технологій, нарощування на-
явних виробничих потужностей на підприємствах космічної 
галузі для виготовлення продукції оборонного призначення

469 100,0 467 154 6 99,6%

8 6381220
Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче 
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Ма-
карова» на погашення заборгованості із заробітної плати

50 000,0 50 000,0 100,0%

РАЗОМ 2 485 390,9 2 462 221,0 99,1%
1. КПКВК 6381010 «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності»

Мета програми 
Забезпечення керівництва та управління у сфері космічної діяльності з метою збереження і подальшого розвитку космічної галузі в інтересах 

науки, народного господарства України, розширення міжнародного співробітництва у космічній діяльності, використання новітніх технологій для 
створення конкурентноспроможної цивільної продукції. 

Аналіз використання видатків 
На утримання апарату керівництва ДКА України у 2017 році затверджені видатки загального фонду в сумі 22 434,4 тис. грн., фактичне фінан-

сування з державного бюджету  здійснено у обсязі 22 411,4 тис. грн., що становить 99,9%. 
Видатки загального фонду спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати працівникам апарату, оплату комунальних послуг та енер-

гоносіїв, господарчі потреби  та відрядження.  
Кошти спеціального фонду (інші власні надходження) в розмірі  4 193,5 тис. грн. спрямовані на оплату видатків, пов’язаних із забезпеченням 

господарської діяльності установи та міжнародних відносин.
Досягнуті результати 
Космічним агентством забезпечено розроблення та затвердження  6 нормативно-правових актів, які покликані підвищити ефективність кос-

мічної діяльності в державі. Кількість укладених рамкових угод у сфері космічної діяльності - 3. Розглянуто 85 звернень, заяв, скарг громадян 
Украї ни, виконано 1210 доручень. Кількість прийнятих нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості - 5.

Пріоритетним напрямом діяльності ДКА в 2017 році було міжнародне співробітництво у зовнішньоекономіч ній діяльності з країнами Європей-
ського Союзу, Північ ної та Південної Америки, Близького Сходу та СНД.

З метою дотримання положень міжнародних дого ворів, договорів з нерозповсюдження ракетного обладнання, технологій подвійного вико-
ристання та режиму контролю за ракетними технологіями відпо відно до законодавства України, забезпечено коорди націю зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств та установ, що відносяться до сфери управління ДКА.

2. КПКВК 6381020 «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі 
загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України»

Мета програми 
Підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, 

культурного, інформаційного и науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони, захисту геополітич-
них інтересів держави.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального сектору національної економіки і сфери національної безпеки та 

оборони;
-  удосконалення ракетно-космічної техніки і технології її виробництва;
-  поглиблення міжнародного співробітництва.

Аналіз використання видатків

За роками
Обсяг фінансування, тис. грн.

Перед бачено
Прог рамою

Затверд жено паспортом  
бюджетної Програми

Виконано робіт
згідно з актами

Фак тично профінан   совано/ 
отримано

Завдання 1. Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу
GEO-Ukraine 8800,0 0, 0 0, 0 0, 0
Cіч 70300,0 45 237,5 45 064,28 45 064,28
Космоприлад 10700,0 0,0 0,0 0,0
Разом 89 800,0 45 237,5 45 064,28 45 064,28

Завдання 2. Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації
Либідь 0,0 0,0 0,0 0,0
Навігація 6000,0 3 708,5 3 708,5 3 708,5
Спостереження 32900,0 0,0 0,0 0,0
Разом 38 900,0 3 708,5 3 708,5 3 708,5

Завдання 3. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони
Разом 14 400,0 14 400,0 14 400,0 14 400,0

Завдання 4. Проведення наукових космічних досліджень
Іоносат 7000,0 17 356,0 16 480,9 16 480,9
Наука 5900,0 0,0 0,0 0,0
МКС 6200,0 0,0 0,0 0,0
Освіта 12000,0 0,0 0,0 0,0
Програма 1000,0 0,0 0,0 0,0
Разом 32 100,0 17 356,0 16 480,9 16 480,9

Завдання 5. Створення космічних комплексів
Циклон-4 0,0 0,0 0,0 0,0
Космотехніка 36000,0 0,0 0,0 0,0
Технологія 5000,0 0,0 0,0 0,0
Супроводження 1000,0 0,0 0,0 0,0
Разом 42000,0 0,0 0,0 0,0

Завдання 6. Забезпечення промислово-технологічного розвитку
База 5 800,0 0,0 0,0 0,0
Разом 5 800,0 0,0 0,0 0,0

Завдання 7.  Поглиблення міжнародного співробітництва
Співробітництво 2 000,0 199,0 199,0 199,0
Право 200,0 199,0 199,0 199,0
Разом 2 200,0 398,0 398,0 398,0
Всього 225 200,0 81 100,0 80 051,7 80 051,7

Основні результати виконання програми за 2017 рік:
За завданням 1 «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу»
забезпечено створення космічних систем дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» (виготовлення складових частин льотного зразка космічно-

го апарата, проведення статичних, динамічних, транспортувальних та віброімпульсних випробувань КА, продовження  робіт з модернізації наземно-
го сегменту космічних систем дистанційного зондування Землі в частині станції управління космічними апаратами і наземного інформаційного комп-
лексу) та «Січ-2М» (першочергове дооснащення експериментальної та технологічної бази для створення КА  «Січ-2М», розробка конструкторської та 
експлуатаційної документації на КА та наземний сегмент, розробка технологічної документації на сканер високої роздільної здатності (СВРЗ), розроб-
ка конструкторської документації на технологічну оснастку та контрольно-перевірочну апаратуру СВРЗ, виготовлення стендового обладнання СВРЗ);

удосконалено підсистему архівації, каталогізації, пошуку та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі у складі наземного ін-
формаційного комплексу.

За завданням 2 «Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації»
забезпечено експлуатацію Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України у складі двох Центрів контролю навігаційно-

го поля та мережі контрольно-коригувальних станцій, а також RTK-мережі в Хмельницькій та Вінницькій областях. Проведено експериментальне 
відпрацювання надання високоточної навігаційної інформації споживачам – Збройним силам України;

забезпечено експлуатацію модернізованої апаратури електронної реєстрації оптичних спостережень та телескопу АЗТ-28 квантово-оптичної 
станції «Сажень-С» в інтересах підтримки каталогу космічних об’єктів системи контролю та аналізу космічної обстановки. Квантово-оптична стан-
ція «Сажень-С» зареєстрована у якості вимірювального засобу міжнародного Центру малих планет;

За завданням 3 «Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони»
забезпечено довгострокові інтереси держави у сфері національної безпеки та оборони за рахунок розвитку космічних технологій оборонно-

го і подвійного призначення, виконано роботи зі створення технологій, виробництва та модернізації озброєння і військової техніки для потреб 
Збройних Сил України.

За завданням 4 «Проведення наукових космічних досліджень»
продовжено створення   космічного   апарату   науково-технологічного   призначення   «Мікросат-М»  (проведення автономних, статичних, 

динамічних та транспортувальних випробувань космічного апарату, виготовлення складових частин льотного зразка космічного апарату, розро-
блення експлуатаційної документації на наземний сегмент, проведення технічного обслуговування наземного обладнання);

За завданням 5 «Створення космічних комплексів»
Забезпечено участь у виготовленні матеріальної частини до 1 ракети-носія «Antares» (США), 3 ракет-носіїв «Vega» (ЄС), 1 ракети-носія «Зенит-

3SLБ» в рамках міжнародного  проекту «Наземний старт».
За завданням 7 «Поглиблення міжнародного співробітництва»
Продовжено розвиток співробітництва з космічними агентствами світу та міжнародними організаціями.
В результаті виконання робіт за завданням забезпечено: 
- підготовку інформаційно-презентаційних та аналітичних матеріалів, виготовлення поліграфічної, сувенірної і мультимедійної продукції, фо-

то- та відео- обслуговування під час міжнародних заходів за участі ДКА;
- створення, формування і забезпечення функціонування баз даних щодо міжнародного співробітництва;
- створення окремих виставкових експозицій та рекламно-презентаційної продукції для міжнародних авіаційно-космічних виставок і конфе-

ренцій космічного спрямування.
Проведена робота сприяла належному проведенню міжнародних заходів, представленню ДКА та підприємств космічної галузі потенційним 

зарубіжним партнерам та просуванню їх продукції на міжнародні ринки, участі України у міжнародних політичних процесах, пов’язаних з косміч-
ною діяльністю.

3. КПКВК 6381030 «Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова»
Мета програми 
Надання позашкільної освіти молоді України, реалізація державної молодіжної політики, створення умов для інтелектуального збагачення мо-

лодого покоління України.
Аналіз використання видатків.
 В 2017 році у  бюджеті України за загальним фондом передбачалися кошти у сумі 6 995,5 тис. грн., фактично профінансовано – 6 798,2 

тис. грн., що становить 97,2%. Кошти  спрямовувалися на: оплату праці працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки,  
пов’язані із забезпеченням діяльності установи.

Кошти спеціального фонду  в розмірі 157,3 тис. грн.  були спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків, пов’язаних 
із забезпеченням господарської діяльності установи.

Досягнуті результати
В 2017 році Національний центр аерокосмічної освіти молоді (далі – НЦАОМ) організував та провів для 420 учнів середніх шкіл наступні за-

ходи з навчальної роботи:
1. організував роботу аерокосмічних класів на базі НЦАОМ шкіл міста Дніпра;
2.  організував роботу аерокосмічних класів з формою навчання у вихідні дні;
3. провів профорієнтаційну та позакласну виховну роботу серед учнів, направлену на активне формування творчих здібностей, підвищення 

рівня загальноосвітньої та професійно-технічної  підготовки;
4. організував курси підготовки до ЗНО з математики та фізики для слухачів аерокосмічних класів НЦАОМ та школярів міста, провів пробне 

ЗНО з математики;
5. організував роботу Заочної аерокосмічної школи «Всесвіт» (дистанційна освіта);
6. організував проведення курсів для отримання робочої професії «Оператор комп’ютерного набору» (ліцензія Міністерства освіти і науки 

України АЕ №636222 від 10.03.2015р.);
7. організував курси за програмою Мережної академії CISCO  на базі НЦАОМ (згідно з Угодою про спільну діяльність у сфері інформаційних 

технологій);
8. організував роботу Лабораторії ракетно-космічного моделювання.
Крім навчальної роботи, НЦАОМ провів наступні  заходи:
1. Всеукраїнський конкурс «Крок за обрій» (січень – квітень) – 30 чоловік.
2. Міський конкурс «День безпечного Інтернету» (лютий) – 30 чоловік.
3. Обласний конкурс «Мирний космос» сумісно з Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних техно-

логій учнівської молоді (лютий) – 70 чоловік.
4. Комплексно-тематичний проект для дітей середнього віку «Загадковий світ космосу» (лютий) – 20 чоловік.
5. «Астрономічні спостереження за Сонцем» (квітень) –  80 чоловік.
6. XIX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос» (квітень) – 340 учасників.
7. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та космонавтика» спільно з Криворізьким коледжем Національного авіаційно-

го університету (квітень) – 120 учасників.
8. Всеукраїнський  конкурс дитячого малюнку «Крок до зірок» (квітень – травень) – 207 робіт учасників.
9. «Відкритий обласний фестиваль з робототехніки» (травень)  –  450 учасників.
10. Конкурс комп’ютерних технологій «Ми-діти Галактики» (травень) –  74 роботи.
11. ХV Всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» (травень) – більше 50 чоловік.
12. Участь у 21-х Міжнародних змаганнях з ракетомодельного спорту  на кубок ім. М.К. Янгеля (етап кубка світу FAI «Yangel Cup - 2017») (ли-

пень) –  10 чоловік.
13. Участь в роботі другого фестивалю науки, техніки та сучасних технологій Interpipe TechFest 2017 спільно з КБ Південне ім. М.К. Янгеля (ве-

ресень).
14. З нагоди 60-ї річниці запуску першого штучного супутника Землі провели конкурс дитячого малюнку (вересень-жовтень) – 90 учасників, 

16 кращих робіт учасників якого направили до конкурсу, організованого Радою молодих працівників космічної галузі України.
15. До тижня космонавтики організували та провели Міжгалактичний Хакатон «Space Valley» (жовтень) – 350 учасників і гостей.
16. Проведені XІI Наукові Читання «Дніпровська орбіта» (жовтень) – 80 учасників та гостей.

4. КПКВК 6381050 «Управління та випробування космічних засобів».
Мета програми
Управління та випробування космічних засобів наукового та подвійного призначення. 
Аналіз використання видатків
Програма спрямована на забезпечення виконання окремих завдань з реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної про-

грами, здійснення контролю космічного простору, виявлення та оперативне попередження про виникнення джерел небезпеки, які загрожують 
національній безпеці.

В 2017 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми передбачалося фінансування за загальним фондом в сумі 149 948,0 
тис. грн., фактично профінансовано та використано – 148 708,4 тис. грн., що становить  99,2%. Зазначені видатки були спрямовані на оплату пра-
ці працівникам установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням діяльності установи.

Кошти спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в сумі 36 359,0 тис. грн. спрямовані на 
оплату раці працівникам установ за трудовими угодами, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням 
господарської діяльності установи.

Досягнуті результати
Протягом 2017 року технічними засобами прийому та обробки інформації ДЗЗ НЦУВКЗ прийнято та оброблено  усього 1718 космічних знім-

ків, створено та надано користувачам 8700 тематичних карт та 92 інформаційно-аналітичних матеріали.
В рамках контракту між ДКА і компанією ImageSat International N.V. засобами НЦУВКЗ виконано 220 заявок користувачів з прийому космічних 

знімків надвисокої розрізненості з супутника EROS-B. На окремі запити в НЦУВКЗ було організовано тематичну та аналітичну обробку отриманих 
космічних знімків, підготовку 88 інформаційно-аналітичних матеріалів (РНБО – 10, ГОУ ГШ ЗСУ – 9, Адміністрація Держприкордонслужби – 16, 
Нацгвардія – 15, ДСНС – 2, МінТОТ – 13, Генпрокуратура (Прокуратура АР Крим) – 15, Штаб АТЦ при СБУ – 1).

Засобами контролю космічного простору НЦУВКЗ підготовлено та надано споживачам 1378 матеріалів (звітів, доповідей).
Системою спеціального контролю та геофізичних спостережень сформовано 3003 звіти за результатами моніторингу ядерних випробувань 

та обробки геофізичних явищ. 
Протягом 2017 року виконані роботи з модернізації та відновлення працездатності технічних засобів НЦУВКЗ:
проведена модернізація приймальних трактів наземних приймальних станцій, що забезпечує можливість прийому спеціальної інформації з 

усіх існуючих у світі КА ДЗЗ;
створена нова високоточна система керування для приймальних станцій, що дає змогу надійно та безперервно супроводжувати КА;
підготовлені апаратні зали для розміщення програмно-технічних комплексів центру управління польотом космічних апаратів;
в рамках співробітництва з Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань відремонтовані 24 пунк-

ти реєстрації сейсмічної інформації зі складу станції PS-45;
у зв’язку зі значною моральною застарілістю та фізичною зношеністю існуючої метрологічної бази здійснено оновлення засобів вимірюваль-

ної техніки.
5. КПКВК 6381120 «Утилізація твердого ракетного палива» 

Мета програми
Створення виробничої бази та виконання робіт з утилізації твердого ракетного палива, що містяться в споряджених корпусах двигунів міжкон-

тинентальних балістичних ракет РС-22, а також утилізація порожніх корпусів двигунів.
Аналіз використання видатків
На виконання  програми у 2017 році передбачалися видатки  за рахунок загального фонду державного бюджету в сумі 264 401,0 тис. грн., 

фактично профінансовано 264 385,6 тис. грн., що становить 100,0 %.
Досягнуті результати 
Для забезпечення виконання в повному обсязі міжнародних зобов’язань України за «Угодою між Україною і США щодо надання допомоги 

Україні на ліквідацію стратегічної ядерної зброї, а також нерозповсюдження зброї масового знищення» реалізуються заходи програми з утиліза-
ції твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет  РС-22. 

За 2017 рік на державному підприємстві «Науково-виробниче об’єднання  «Павлоградський хімічний завод» вилучено та утилізовано 293,9 
тонни твердого ракетного палива, залишилось на зберіганні - 2 216,9 тонни. 

6. КПКВК 6381130 «Обслуговування кредиту, залученого для реалізації проекту «Створення Національної супутникової системи зв’язку»
Мета програми 
Виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим державним підприємством «Укркосмос»  на «Створення Національної супутнико-

вої системи зв’язку».
Аналіз використання видатків
На виконання  програми у 2017 році передбачалися видатки  за рахунок загального фонду державного бюджету в сумі 1 441 412,0 тис. грн., 

фактично профінансовано 1 422 711,1 тис. грн., що становить 98,7 %.
Досягнуті результати
Розрахунки  по обслуговуванню та погашенню   боргових  зобов’язань по кредиту  в частині коштів, передбачених в державному бюджеті,  

проведені  своєчасно і в повному обсязі.
7. КПКВК 6381210 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, 

освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення 
продукції оборонного призначення»

Програма виконувалася під грифом «таємно».
8. КПКВК 6381220 «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод  

імені О.М. Макарова» на погашення заборгованості із заробітної плати»
Мета програми 
Перерахування коштів державному підприємству «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на пога-

шення заборгованості  із заробітної плати та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати.
Аналіз використання видатків
На виконання  програми у 2017 році передбачалися видатки  за рахунок загального фонду державного бюджету в сумі 50 000,0 тис. грн., фак-

тично профінансовано 50 000,0 тис. грн., що становить 100,0 %.
Досягнуті результати
Заборгованість із заробітної плати в повному обсязі погашена 5 424 працівникам державного підприємства «Виробниче об’єднання Півден-

ний машинобудівний завод імені О. М. Макарова».
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У Сваляві 
відкривали нові зірки 
ФЕСТИВАЛЬ. На малій батьківщині відомого композитора 
Євгена Станковича змагалися юні таланти 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті вже 
вдруге відбувся між-

народний конкурс Stanko-
vych fest, мета якого — під-
тримати творчо обдарова-
ну молодь і відкрити нових 
зірок. На мистецький тур-
нір з’їхалися понад три со-
тні молодих талантів з усієї 
України, а також із сусід-
ніх Угорщини, Словаччи-
ни, Польщі. Протягом чо-
тирьох днів вони змагалися 
у номінаціях «Музичне та 
образотворче мистецтво», 
«Юний композитор». 

У творчих випробуван-
нях виступали індивіду-
альні виконавці, дуети, ан-
самблі в кількох вікових 
категоріях. Уперше в цьо-
му році брали участь та-
ланти, старші за 26 років.

Головою журі, як і торік, 
був всесвітньо відомий ком-
позитор Євген Станкович, 
який народився і виріс у 
краї за Карпатами. У скла-
ді журі й інші відомі мит-
ці: Андрій Чебикін, Володи-
мир Микита, Михайло Чем-
бержі, Олександр Олійник, 
Наталія Петій-Потапчук. 
Мистецький конкурс роз-
горнувся на базі двох сана-
торіїв Свалявщини. А юні 
композитори змагалися у 
школі, у якій навчався фун-
датор конкурсу зірка ком-
позиторського мистецтва 
Євген Станкович. І це стало 
одніє ю з родзинок цьогоріч-
ного фесту.

Нагородження та гала-
концерт переможців вла-
штували у Свалявському 
районному будинку куль-
тури. Дипломи і призи за 
високу виконавську май-
стерність повезли додому 
посланці багатьох регіонів 
України. Гран-прі вибороли 
двоє учнів Київської дитя-
чої Академії мистецтв: Іван 

Несходовський як компози-
тор і Анастасія Бобрик як 
художник. Ще однією во-
лодаркою найвищого титу-
лу конкурсу стала піаніст-
ка Едера Бондарук з Во-
линського державного учи-
лища культури та мистецтв 
імені І.Ф. Стравінського.

Володарями спеціально-
го призу від Євгена Стан-

ковича стали Дмитро Пан-
ченко з Житомирського 
коледжу культури і мис-
тецтв ім. Івана Огієнка (сак-
софон), Ігор Муравйов із 
Львівської національної 
музичної академії ім. М. 
Лисенка (скрипка) та Анас-
тасія Сом з Одеської націо-
нальної музичної академії 
ім. А.В. Нежданової (домра).

Організатори сподіва-
ються, що надалі Stanko-
vych fest збиратиме ще 
більше учасників з різних 
країн, тут міцнішатимуть 
крила юних виконавців, 
набиратимуться досвіду 
композитори і художни-
ки, здатні здобувати світо-
ве визнання за прикладом 
Євгена Станковича.
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Громада дбає 
про безпеку людей

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ОПЕРАТИВНО. У Сіверській об’єднаній територіальній громаді 
Бахмутського району на Донеччині став до роботи центр безпеки 
громадян. Відкриття цього об’єкта стало черговим підтверджен-
ням поступового розвитку місцевої громади, в якій дуже серйоз-
но ставляться до безпеки людей, які мешкають на довколишній 
території. Завдяки сучасному оснащенню відтепер у рятувальни-
ків центру безпеки є можливість досить оперативно і професійно 
реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації і надавати від-
повідну допомогу. «Ми неспроста вирішили подбати про створен-
ня такої служби, бо це насамперед безпека наших людей, збере-
ження нашого майна і піклування про наш добробут», — вважає 
Сіверський міський голова Василь Масюженко. 

На території Донецької області діють уже шість таких центрів 
безпеки громадян. Та незабаром їх побільшає, оскільки згада-
ні об’єкти вже встигли довести свою ефективність. 

Лівому спирту 
перекрили шлях

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФАЛЬСИФІКАТ. Вінницькі правоохоронці в прикордонному Мо-
гилів-Подільському районі зупинили автомобіль, яким керував жи-
тель Тернопільської області. У багажному відділенні вони вияви-
ли 32 поліетиленові бочки (ємністю 220 літрів кожна), заповнені 
прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Задля встанов-
лення місця завантаження автомобіля невідкладно було проведе-
но обшук на території одного з колишніх підприємств, що розта-
шоване поблизу річки Дністер. Тут правоохоронці виявили та ви-
лучили 8 поліетиленових бочок (ємністю 10 тисяч літрів), з’єднаних 
між собою, із залишками рідини з характерним запахом спирту. 

А напередодні, як повідомляє прес-служба прокуратури об-
ласті, в одному з відділень кур’єрської служби доставки в міс-
ті Вінниці було виявлено та вилучено алкогольні напої (коньяки, 
віскі та бренді відомих іноземних марок з явними ознаками під-
робки) у кількості 235 ящиків, а також 3 полімерні бочки ємніс-
тю 220 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту. 

Нацбанк випустив монету 
на честь українських добровольців

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НУМІЗМАТАМ НА ЗАМІТ-
КУ. Національний банк Укра-
їни 12 березня ввів в обіг 
пам’ятну монету «День укра-
їнського добровольця» номі-
налом 10 гривень та тиражем 
мільйон штук, повідомляє 
прес-служба НБУ.

«Присвячена самовідда-
ності, мужності та героїзму 
захисників незалежності, су-
веренітету і територіальної 
цілісності України — учасни-
кам добровольчих форму-
вань, які стали гордістю укра-

їнського народу», — йдеться 
в повідом ленні.

На аверсі монети розміще-
но: угорі на рельєфному тлі — 
напис «Україна», під яким — 
малий Державний Герб Украї-

ни, ліворуч і праворуч від яко-
го цифри року карбування — 
2018; у центрі — стилізовану 
композицію: над схрещеними 
мечами зображено Фенікса 
як символ відродження; вни-

зу — логотип Банкнотно-мо-
нетного двору Національного 
банку України та півколом но-
мінал — десять гривень.

На реверсі монети на ре-
льєфному тлі зображено карту 
України з написом «Хто, якщо 
не ми», а по колу напис «День 
українського добровольця».

Як повідомляв «Урядовий 
кур’єр», 31 січня НБУ випус-
тив пам’ятну монету «За-
хисникам донецького аеро-
порту» на честь українських 
війсь ковослужбовців, які три-
мали оборону ДАП. Нинішня 
— чергова в серії «Збройні 
сили України».

Маестро радо зустрічав митців на рідній землі

Майбутні Станковичі починаються з таких конкурсів


