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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ТАРАС РАДЬ:
«На стадіоні весь час 

дув сильний вітер, 
та  коли я підходив, 

здається,  
сам Бог допомагав,  

і вітер  
стихав».

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
США ПО УКРАЇНІ КУРТ ВОЛКЕР:

«Росія розв’язала 
війну — Україна 
захищається»

Курт Волкер — один із небагатьох серед дипло-
матів і політиків, який чітко називає речі свої-

ми іменами. Його призначення спецпредставником 
Державного департаменту по Україні надало но-
вого поштовху до складного процесу переговорів і 
консультацій з Росією, яка вперто не бажає вико-
нувати свої міжнародні зобов’язання, продовжує 
агресію проти України, тероризує ядерною муль-
типлікацією цивілізований світ.

Про деякі актуальні питання мінського проце-
су, ситуації з Кримом, дезінтеграції Донбасу аме-
риканський дипломат розповів в ексклюзивному 
бліц-інтерв’ю власному кореспонденту Укрінфор-
му. 

— Пане посол, Президент України закликав 
міжнародне співтовариство не визнавати прове-
дення президентських виборів у Росії, зокрема 
голосування 18 березня на території окупованого 
Криму. Яка ваша позиція з цього питання?

— Ми не визнаємо анексію Криму Росією. Ми 
вважаємо це порушенням міжнародного права. Ро-
сія — окупаційна сила. Тому існують норми між-
народного права щодо таких територій, які регла-
ментують і питання проведення виборів. Таким 
чином, ми зі свого боку маємо дуже чітку позицію 
щодо цього, включаючи запровадження санк-
цій за анексію Росією Криму. І ці санкції ни-
ні чинні.

100,9%  
становив, за даними Держстату,  

індекс споживчих цін (індекс інфляції)  
у лютому 2018 року порівняно  

з січнем 2018-го

ДОЛЯ. Родинна змова — замовчати хворобу батька —  
вивела мене з-під ще одного удару

Роман Сущенко: «Дякую, 
батьку, за твій вибір»

Паралімпійський чемпіон про свою влучну стрільбу  
на Іграх у Пхьончхані 
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Замкнене коло  
проблем з житлом  
для вимушено 
переміщених досі  
не вдається розірвати

 ПРОБЛЕМА 

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання  
на проведення наукових досліджень, технічний 
розвиток та інноваційну діяльність»

К
ол

аж
 Ір

ин
и 

Н
А

З
ІМ

О
В

О
Ї

Мовний закон потрібен як повітря 
МЕТА. Розглянути й ухва-

лити цього пленарного тиж-
ня в першому читанні проект 
закону «Про державну мо-
ву» (№5670) закликає Верхо-
вну Раду віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко. Цьому пере-
дувала серйозна й плідна ро-
бота профільного парламент-
ського комітету, експертів і 
народних депутатів, чиїми 
спільними зусиллями законо-
проект розроблено й внесено 
на розгляд. 

Ухвалення законопроекту 
й визначення у ньому укра-

їнської мови як єдиної дер-
жавної в Україні убезпечить 
у майбутньому від штучних 
спекуляцій навколо мовно-
го питання. Розділити пи-
тання державної мови і мо-
ви нацменшин — це політич-
но правильне рішення. «Бу-
ло ухвалено абсолютно пра-
вильне політичне рішення: 
спочатку опрацювати тему 
державної мови і закону про 
державну мову — україн-
ську. Щодо мов нацменшин, 
мов міжнаціонального спіл-
кування потрібно перене-

сти це питання на інший рі-
вень дискусії й повернутися 
до нього через деякий час», 
— цитує слова Павла Ро-
зенка служба віце-прем’єр-
міністра.

Тому він переконаний, що 
жодних підстав для запрова-
дження якогось особливого 
режиму для України, зокрема 
щодо мовного питання, не-
має. «Немає жодних загроз 
мовам національних меншин 
ні з боку українського законо-
давства, ні з боку централь-
ної влади, ні місцевих органів 

влади. Немає жодних підстав 
говорити про якесь звужен-
ня функціонування мов націо-
нальних меншин чи то в кон-
тексті закриття шкіл, чи то ди-
тячих садків. Навпаки, може-
мо порушувати питання скіль-
ки, скажімо, в Угорщині на-
ших шкіл. Думаю, що таких 
прикладів буде дуже мало», 
— сказав він.

А антиукраїнські заяви де-
яких сусідніх країн пов’язані 
з їхньою внутрішньополітич-
ною боротьбою та гібридною 
війною Росії. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
Національна академія наук України оприлюднює результати виборів дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України, які були проведені Загальними зборами  

НАН України 7 березня 2018 року

ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМІКАМИ) 
НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:

по Відділенню математики НАН України
КУШНІР Роман Михайлович
по Відділенню інформатики НАН України

ЧИКРІЙ Аркадій Олексійович
по Відділенню механіки НАН України

ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович
по Відділенню фізики і астрономії НАН України

БЄЛЯЄВ Олександр Євгенович
МЕЛЕЖИК Петро Миколайович
по Відділенню наук про Землю НАН України
ДОВГИЙ Станіслав Олексійович
ПАВЛЮК Мирослав Іванович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України
ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України
СНЄЖКІН Юрій Федорович

по Відділенню ядерної фізики та енергетики 
НАН України

СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович
по Відділенню хімії НАН України

КАЛЬЧЕНКО Віталій Іванович
ПАВЛІЩУК Віталій Валентинович

по Відділенню біохімії, фізіології  
та молекулярної біології НАН України

СКОК Марина Володимирівна
ТУКАЛО Михайло Арсентійович
СОЛДАТКІН Олексій Петрович

по Відділенню загальної біології НАН України
ДІДУХ Яків Петрович
РОМАНЕНКО Олександр Вікторович
ЄМЕЛЬЯНОВ Ігор Георгійович

по Відділенню економіки НАН України
ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна

по Відділенню історії, філософії та права НАН 
України

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович
по Відділенню літератури, мови та 
мистецтвознавства НАН України

СУЛИМА Микола Матвійович
ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ НАН УКРАЇНИ 

ОБРАНІ:
по Відділенню математики НАН України

МАКСИМЕНКО Сергій Іванович
СКРИПНІК Ігор Ігорович
ФЕЛЬДМАН Геннадій Михайлович
по Відділенню інформатики НАН України

КРАК Юрій Васильович
ПАНКРАТОВА Наталія Дмитрівна
САВЧУК Михайло Миколайович

по Відділенню механіки НАН України
АЛПАТОВ Анатолій Петрович
КРУКОВСЬКИЙ Олександр Петрович
РУЩИЦЬКИЙ Ярема Ярославович

по Відділенню фізики і астрономії НАН України
БОНДАР Михайло Віталійович
БРАУН Олег Михайлович
ЗАХАРЕНКО Вячеслав Володимирович
КАРАЧЕВЦЕВ Віктор Олексійович
СИТЕНКО Юрій Олексійович
ТАТАРЕНКО Валентин Андрійович
по Відділенню наук про Землю НАН України
КЛИМЧУК Олександр Борисович
МАКСИМЧУК Валентин Юхимович
ПОПОВ Михайло Олексійович
СЕМЕНЕНКО Віра Пантелеївна
ЩИПЦОВ Олександр Анатолійович
по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України
ВОВЧЕНКО Олександр Іванович
КІНДРАЧУК Мирослав Васильович
КНИШ Віталій Васильович
НАРІВСЬКИЙ Анатолій Васильович
ПРИТУЛА Ігор Михайлович
ХОМА Мирослав Степанович
ШАПОВАЛОВ Віктор Олександрович
ЯСНІЙ Петро Володимирович

по Відділенню фізико-технічних проблем 
енергетики НАН України

КОСТІКОВ Андрій Олегович
КУДРЯ Степан Олександрович
МИХАЛЬСЬКИЙ Валерій Михайлович
МОХОР Володимир Володимирович

по Відділенню ядерної фізики та енергетики 
НАН України

БІЛОУС Віталій Арсентійович
ГІРКА Ігор Олександрович
ПУГАЧ Валерій Михайлович

по Відділенню хімії НАН України
КОЛБАСОВ Геннадій Якович
КУЗЬМІН Віктор Євгенович
МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович
ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович
ЧЕБАНОВ Валентин Анатолійович

по Відділенню біохімії, фізіології  
та молекулярної біології НАН України

ІВАНИЦЯ Володимир Олексійович
МІНЧЕНКО Олександр Григорович
СКИБО Галина Григорівна
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович
ШУБА Ярослав Михайлович

по Відділенню загальної біології НАН України
АФАНАСЬЄВ Сергій Олександрович
КОЗЛОВСЬКИЙ Микола Павлович

КОРНЄЄВ Валерій Олексійович
РИБАЛКА Олександр Ілліч
СТАСИК Олег Остапович
ЦАРЕНКО Петро Михайлович

по Відділенню економіки НАН України
ГЛАДУН Олександр Миколайович
ЄГОРОВ Ігор Юрійович
ЗАЛОЗНОВА Юлія Станіславівна
ІВАНОВ Сергій Володимирович
КОРАБЛІН Сергій Олександрович
по Відділенню історії, філософії та права  

НАН України
УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович
ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович
МЕЛЬНИК Володимир Петрович
ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович
МАЙБОРОДА Олександр Микитович
ГОЛОВАХА Євгеній Іванович

по Відділенню літератури, мови  
та мистецтвознавства НАН України

МУШКЕТИК Леся Георгіївна
НАЙДЕН Олександр Семенович
ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович
ШЕВЧЕНКО Лариса Іванівна

Дзержинський міський суд 
Донецької області викликає 
УЛЬЯНЕНКА Сергія Дмитровича 
по кримінальному провадженню 
№ 225/2733/17 як обвинувачено-
го у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 
258-3 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 02.04.2018 
року о 09.00 годині. Явка обвину-
ваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Дзержинський міський суд 
До нецької області викликає  
КУЛЕШУ Наталію В’ячеславівну 
по кримінальному проваджен-
ню № 296/7656/16-к як обвинува-
чену у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 
26.03.2018 року о 10.30 годині. Яв-
ка обвинуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є.В.

Дзержинський міський суд 
Донецької області викликає  
КАЛИНУ Сергія Анатолійовича 
по кримінальному проваджен-
ню № 591/3415/17 як обвинуваче-
ного у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 
258-3 КК України в судове засідан-
ня, яке відбудеться 26.03.2018 ро-
ку о 10.00 годині. Явка обвинуваче-
ного обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Втрачений паспорт 

громадянина України, серія  

СО № 137173, виданий Залізнич-

ним РУ ГУМВС України в місті Ки-

єві 11 травня 1999 р. на ім’я Усової 

Ольги Сталівни, 

вважати недійсним з 19.02.2018 р.

Повістка про виклик
Підозрюваний Шпаков Юрій Миколайович, 31.05.1979 р.н., відповід-

но до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00 
хв. 19, 20, 21 березня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ 
України Зюзі Д.В. у каб. 104 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 
33 (тел. 044-255-52-63) для проведення слідчих та процесуальних дій 
у кримінальному провадженні № 22018000000000061 за ч. 3 ст. 258 та  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 лютого 2018 р. № 122 
Київ

Про внесення змін в додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 1999 р. № 1607
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

1999 р. № 1607 «Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ 
і організацій національної гідрометеорологічної служби» (Офіційний вісник України, 
1999 р., № 35, ст. 1810), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток   

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня  1999 р. № 1607 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 122)

ПЕРЕЛІК 
видів робіт і посад працівників підприємств, установ і організацій національної 
гідрометеорологічної служби, безпосередньо зайнятих на роботах у шкідливих  

і важких умовах праці, яким може встановлюватися доплата в розмірі  
до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)

Найменування посад Найменування підприємств, установ  
і організацій та їх підрозділів

Роботи, що потребують напруженої праці
Начальники станцій, начальники  
та заступники начальників відділів, 
завідувачі секторів (груп), аероло-
ги, техніки-аерологи, метеорологи, 
синоптики, техніки-метеорологи

аерологічні станції,  авіаметеорологічні стан-
ції, об’єднані гідрометеорологічні станції, 
відділи (сектори) аерологічних спостере-
жень, які працюють з використанням авто-
матизованих систем метеорологічних спо-
стережень, відділи (сектори, групи) держав-
ного підприємства «Український авіаційний 
метеорологічний центр», які працюють з ви-
користанням автоматизованих метеороло-
гічних систем 

Роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
Завідувачі секторів, начальники 
лабораторій,  інженери-радіоло-
ги, техніки-радіометристи, техніки- 
лаборанти, хіміки, фізики

сектори спектрометрії, радіоекологічні лабора-
торії, відділи радіаційно-екологічного контро-
лю, лабораторії радіаційного контролю повітря, 
радіологічні лабораторії, радіометричні лабора-
торії, лабораторії радіохімії

Роботи із шкідливими речовинами та матеріалами, що їх вміщують
Начальники та заступники началь-
ників відділів,  начальники лабора-
торій, завідувачі секторів, інжене-
ри, синоптики,  метеорологи,  оке-
анологи, техніки-метеорологи,      
техніки-океанологи, електроме-
ханіки, газогенераторники,  елек-
трозварники ручного зварювання, 
електрогазозварники, машиністи 
різальних машин, майстри, техні-
ки, хіміки, гідрохіміки, 
гідробіологи, лаборанти, техніки-
лаборанти

гідрометеорологічні центри, авіаметеорологіч-
ні станції, регіональні та обласні центри з гідро-
метеорології, обсерваторії та гідрометеороло-
гічні бюро (з синоптичним розподілом робіт), 
авіаметеорологічні станції I—III розрядів,  аеро-
логічні станції, відділи (сектори) аерологічних 
спостережень, об’єднані гідрометеорологічні 
станції, відділи оперативної поліграфії, лабора-
торії: стану забруднення атмосфери, стану за-
бруднення поверхневих вод, стану забруднення 
ґрунтів, фізико-хімічних методів аналізу, гідро-
біології, комплексної лабораторії спостережен-
ня за забрудненням природного середовища

Роботи в умовах зниженого атмосферного тиску
Працівники всіх професій  високогірні станції, розташовані на висоті понад 

1000 метрів над рівнем моря
Роботи в умовах неіонізуючого випромінювання (високочастотного,  

ультрависокочастотного, надвисокочастотного)
Начальники та  заступники началь-
ників, завідувачі секторів,  інжене-
ри, інженери-електроніки, інжене-
ри з радіонавігації та радіолокації, 
метеорологи, техніки-метеороло-
ги, аерологи, техніки-аерологи

відділи (сектори): аерологічних спостережень, 
технічного обслуговування приладів та облад-
нання, радіолокаційних метеорологічних спо-
стережень гідрометеорологічних центрів, регіо-
нальних та обласних центрів з гідрометеороло-
гії, авіаметеорологічних станцій, аерологічних 
станцій, об’єднаних гідрометеорологічних стан-
цій, відділи (сектори, групи) державного під-
приємства «Український авіаційний метеороло-
гічний центр»

Роботи, пов’язані із снігозйомками в горах, льодовими зйомками,  
спостереженнями за утворенням, рухом лавин, селевих потоків

Начальники (директори), заступни-
ки начальників (директорів), інже-
нери, техніки, підсобний робітник, 
гідрологи, техніки-гідрологи, гід-
рометеоспостерігачі

гідрометеорологічні центри, регіональні та об-
ласні центри з гідрометеорології, гідрометеоро-
логічні обсерваторії та бюро, гідрографічні та 
інші партії, експедиції, селестокові, сніголавин-
ні, воднобалансові гідрометеорологічні станції 

________ 
Примітка.  Доплати працівникам, зайнятим на роботах у шкідливих і важких умовах 

праці, встановлюються за результатами атестації робочих місць і нарахо-
вуються за час фактичної зайнятості працівника на таких роботах. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 лютого 2018 р. № 148 
Київ

Деякі питання виконання положень  
Договору між Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Республіки Молдова  
про співробітництво у сфері охорони і 

сталого розвитку басейну річки Дністер
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Українську частину Комісії зі сталого використання і охорони басейну 

річки Дністер у складі згідно з додатком.
2.  Затвердити Положення про Українську частину Комісії зі сталого використання 

і охорони басейну річки Дністер,  що додається.
3. Визначити:
голову Української частини Комісії зі сталого використання і охорони басейну річ-

ки Дністер співголовою зазначеної Комісії;
Міністерство екології та природних ресурсів органом, уповноваженим координу-

вати виконання положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Рес-
публіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну 
річки Дністер на території України або під її юрисдикцією.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 148

СКЛАД 
Української частини Комісії зі сталого використання  

і охорони басейну річки Дністер
Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтегра-

ції, голова Української частини Комісії
Уповноважений з виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Мол-

дова про спільне використання та охорону прикордонних вод від 23 листопада 1994 
року, перший заступник голови Української частини Комісії

Два представники Мінприроди
Два представники Держводагентства
Представник Міненерговугілля
Представник Держекоінспекції
Представник Українського гідрометеорологічного центру ДСНС
Представник Держрибагентства
Представник Басейнового управління водних ресурсів річок Пруту та Сірету
Представник Національної академії наук (за згодою)
Представник ПрАТ “Укргідроенерго” (за згодою)
Представник Одеської облдержадміністрації
Представник Хмельницької облдержадміністрації
Представник Вінницької облдержадміністрації
Представник Івано-Франківської облдержадміністрації
Два представники громадських організацій природоохоронного спрямування (за 

згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 148

ПОЛОЖЕННЯ 
про Українську частину Комісії зі сталого  

використання і охорони басейну річки Дністер 
1. Українська частина Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки 

Дністер (далі — Українська частина Комісії) є складовою Комісії зі сталого викорис-
тання і охорони басейну річки Дністер (далі — Комісія) та є органом міждержавної 
співпраці, який згідно з покладеними на нього функціями представляє Кабінет Міні-
стрів України в його відносинах з Урядом Республіки Молдова щодо сталого вико-
ристання і охорони басейну річки Дністер. 

2. Українська частина Комісії у своїй діяльності керується Договором між Кабі-
нетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфе-
рі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (далі — Договір), Конституцією 
та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а та-
кож цим Положенням.

3. Основними завданнями Української частини Комісії є:
розгляд та підготовка пропозицій для забезпечення виконання положень Догово-

ру на території України або під її юрисдикцією; 
проведення аналізу стану двостороннього співробітництва у рамках Договору та 

розроблення пропозицій щодо шляхів його удосконалення;
розроблення директив з питань, які виносяться на розгляд Комісії;
участь у  підготовці  засідань Комісії,  розробленні проектів рішень з обговорюва-

них питань і здійсненні заходів для їх виконання;
розгляд інших питань, що стосуються охорони і раціонального використання вод-

них та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер.
4. Українська частина Комісії має право: 
подавати в межах своїх повноважень Кабінетові Міністрів України пропозиції що-

до розроблення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації вимог  Договору;
запитувати та одержувати безоплатно від центральних  органів виконавчої влади, 

дипломатичних представництв України за кордоном, підприємств, установ і організа-
цій необхідні довідково-інформаційні матеріали;

залучати експертів центральних органів виконавчої влади, організацій (за згодою 
їх керівників), представників українських ділових кіл до підготовки  та участі у засі-
даннях Комісії; 

надавати рекомендації центральним і місцевим органам виконавчої влади, орга-
нам місцевого самоврядування щодо застосування положень Договору.

5. Персональний склад Української частини Комісії затверджує її голова, який у 
разі потреби вносить за поданням відповідних центральних органів виконавчої вла-
ди, підприємств, організацій, інших установ зміни до її персонального складу.

6. Формою роботи Української частини Комісії є засідання, що проводяться за рі-
шенням голови. 

7. Засідання Української частини Комісії веде голова, а за його відсутності пер-
ший заступник голови.

8. Засідання вважається правоможними, якщо на ньому присутні більш як поло-
вина членів Української частини Комісії.

9. Рішення Української частини Комісії приймається  простою більшістю голосів 
членів  Української частини Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос головуючого. 

10. Рішення Української частини Комісії оформляється протоколом, який підпису-
ють головуючий на засіданні та секретар. 

Примірники протоколу розсилаються всім членам Української частини Комісії у 
тижневий строк з дня проведення засідання.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Української частини Комісії здійснює Мінприроди.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 21 лютого 2018 р. № 135 
Київ

Деякі питання визначення  
переліку посад працівників  

державних органів, які виконують функції  
з обслуговування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад працівників державних 

органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 30, ст. 1206, № 34, ст. 1328), зміни, що додаються.

2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію Украї-
ни, у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою переглянути та/або 
розробити відповідно до критеріїв визначення переліку посад працівників держав-
них органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271, переліки посад працівників дер-
жавних органів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження 
Національному агентству з питань державної служби. Державним органам, юрисдик-
ція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Се-
вастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у мі-
сячний строк з дня набрання чинності цією постановою переглянути та/або розроби-
ти відповідно до критеріїв визначення переліку посад працівників державних орга-
нів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271, переліки посад працівників державних ор-
ганів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження відповід-
ним територіальним органам Національного агентства з питань державної служби.

3. Державним органам забезпечити підтримання в актуальному стані переліки по-
сад працівників, які виконують функції з обслуговування, у разі їх наявності з ураху-
ванням змін, які відбуваються у структурі або штатному розписі державного органу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою  Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018 р. № 135

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад  

працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
1. В абзаці першому слова «а саме» замінити словами «у тому числі».
2. Абзац другий після слів «ремонтом будинків» доповнити словами  

«, роботою з утримання прилеглої території».
3. Абзаци четвертий — сьомий замінити абзацами такого змісту:
«комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій 

(крім працівників, до компетенції яких належить формування, адміністрування та 
розвиток загальнодержавних електронних реєстрів, баз даних, інформаційних сис-
тем, а також забезпечення захисту інформації);

виконанням завдань та функцій фахівця з інтерв’ювання, секретаря і стеногра-
фіста;

комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною 
технікою, записом, накопиченням, систематизацією, перевіркою і опрацюванням 
цифрових та інших даних, підбором довідкового та інформаційного матеріалу;

виконанням завдань та функцій касира, відповідального чергового, диспетчера, 
чергового оперативного;

веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;
матеріально-технічним та господарським забезпеченням.».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим.
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Оголошення КП «МСЄЗ» КМР» м. Курахове
про намір передати нерухоме майно в оренду

Конкурсна комісія з передачі в оренду комунального майна територіальної громади  
м. Курахове комунального підприємства «Міська служба єдиного замовника»  

Курахівської міської ради» має намір передати майно в оренду, а саме:

№
з/п Назва об’єкта Найменування будівель та 

споруд, склад Адреса приміщення
Площа
м2/по-
верх

Технічний 
стан

Стартова 
(1%) плата 
за оренду, 
грн., без 

ПДВ
1 нежитлове приміщення Будівля пилорами зі складом 

з ганками (В-2 (Вк-Вк1))
пр. Запорізький, 37 113,9/1 задовільний 4,49 грн./м2

2 нежитлове приміщення Майстерня з ганками (Д-1) пр. Запорізький, 37 450,3/1 задовільний 4,36 грн./м2

3 нежитлове приміщення Гараж (Е-1) пр. Запорізький, 37 342,0/1 задовільний 5,15 грн./м2

4 нежитлове приміщення Склад піску в складі:
- будівля складу (З-1)
- прибудова до будівлі (з-1)
- підземна частина (зп)

пр. Запорізький, 37 117,2/1 задовільний

4,89 грн./м2

5 нежитлове приміщення Гараж вантажних автомобі-
лів (К-1) 

пр. Запорізький, 37 211,1/1 задовільний 5,84 грн./м2

6 нежитлове приміщення Будівля складу (Ж-1) пр. Запорізький, 37 80,8/1 задовільний 2,57 грн./м2

7 нежитлове приміщення Будівля гаража на 2  
бокси (Л-1)

пр. Запорізький, 37 37,9/1 задовільний 3,27 грн./м2

8 нежитлове приміщення Будівля слюсарні з ганком 
(О-1)

пр. Запорізький, 37 37/1 задовільний 4,60 грн./м2

9 нежитлове приміщення Майстерня з ганком у складі 
(С-1, ск ):
- адмінприміщення;
- автотранспортна ділянка;
- майстерня.

пр. Запорізький, 37 316,4/1 задовільний

4,11 грн./м2

10 нежитлове приміщення Майстерня у складі (Ф-1):
- душові та туалети;
- гараж;

пр. Запорізький, 37 72,9/1 задовільний 5,7 грн./м2

- майстерні пр. Запорізький, 37 35,4 задовільний 6,52 грн./м2

Заяви від претендентів взяти в оренду об’єкт майна комунальної власності приймаються протягом 10 робочих днів після розмі-
щення оголошення, за адресою: 85612, Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Лермонтова, буд. 4-Б.

Умови Порядку укладання договору оренди, опубліковані на веб-сайті Курахівської міської ради (www.gorsovet.org.ua – рішен-
ня Курахівської міської ради від 16.12.2016 р. № VII/22-25 «Про затвердження Порядку укладання договору оренди та проведення 
конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Курахове»).

Телефон для довідок: (06278) 3-38-77.
Голова конкурсної комісії КП «МСЄЗ» КМР» Т.В.Бедредінова

Оголошення КП «МСЄЗ» КМР» м. Курахове
про передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності  

територіальної громади м. Курахове
Відповідно до рішення конкурсної комісії з передачі в оренду комунального майна територіальної  громади м. Курахове  

від 05.03.2018 р. вирішено надати ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» в оренду окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого),  
транспортні засоби, в кількості 10 одиниць, а саме:

№
з/п

Тип
(бортовий самоскид і т.д.)

Модель
 (ГАЗ, КАМАЗ  і т.д.) Номерний знак Інвентарний 

номер
Рік

випуску
1 Гідропідйомник ЗИЛ 431412 АН 0773 СН 10510047 1991
2 Вантажний автопідйомник КАМАЗ 43253 АГП-22 АН 6507 МН 10510070 2011
3 Вантажний самоскид КАМАЗ 45143 МДКЗ-20-11 АН 6541 МН 10510071 2011
4 Вантажний самоскид КАМАЗ 43255 МДКЗ-21-11 АН 6540 МН 10510072 2011
5 Причіп 1 ПТ-2 Т 3540 ДК 10510042 1990
6 Трактор МТЗ-82.1.26 Т 00723 АН 10510055 2010
7 Екскаватор Борекс-2206 Т 00782 АН 10510056 2010
8 Причіп 2 ПТС-4 Т 00783 АН 10510058 2010
9 Трактор МТЗ-82 МК Т 02963 АН 10510065 2011

10 Екскаватор-навантажувач JCB 4 CX SITEMASTER Т 07507 АН 10510081 2015
для здійснення ТОВ «ЕРА ПРЕМІУМ» своєї господарської діяльності відповідно до Статуту.

Голова конкурсної комісії КП «МСЄЗ» КМР» Т.В.Бедредінова

Повідомлення про складення письмового  
повідомлення про підозру Кузьменко С.О.

Слідчим відділенням Дружківського відділення полі-
ції Краматорського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Донецькій області проводиться 
досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні №12017050260001389 від 03.11.2017 за ч.2 ст.332 
КК України. Так, 05.03.2018 слідчим за погодженням із 
прокурором складено письмове повідомлення про пі-
дозру громадянину Кузьменку Семену Олександровичу, 
28.07.1985 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК Укра-
їни (незаконне переправлення осіб через державний 
кордон України). Крім того, відповідно до ст.ст. 133, 
135 КПК України з текстом письмового повідомлення 
про підозру Кузьменко С.О. має право ознайомитись, 
прибувши за адресою: Україна, Донецька область, міс-
то Дружківка, вулиця Олега Кошового, 6а, кабінет 34 
(слідче відділення Дружківського відділеня поліції).

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року 
народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М.В. (зня-
тий з реєстраційного обліку, останнє відоме місце реє-
страції: Миколаївська область, Очаківський район, с. Ку-
цуруб, вул. Пирогова, 12) викликається на 26.03.2018 ро-
ку на 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

2) Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Тарєєв Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Мар-
ковнікова, 228) викликається на 26.03.2018 року на 10.00 
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по су-
ті, головуючий суддя Нємиш Н.В.;

3) Мезенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Мезенцева В.В. (за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Цусимська, 73/6) викликається на 26.03.2018 ро-
ку на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

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

Суддя Н.В. Нємиш

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Бойка Віктора Олексійовича, останнє місце 
реєстрації якого: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, кв. 
185, у судове засідання, яке відбудеться 20.03.2018 
року о 10 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому розгляді 
цивільної справи за позовом ТОВ «ТРЕЙДАГРОПОС-
ТАЧ-61» до Бойка Віктора Олексійовича про стягнен-
ня безпідставно набутих грошових коштів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О.М. Колесник

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО  

ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України 
викликає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валері-
йовича, 06.08.1975 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
368 КК України, для проведення судового розгляду в 
кримінальному провадженні № 12014110000000304, 
який відбудеться об 11 годині 00 хвилин 20.03.2018 
р. у приміщенні суду за адресою: вул. Турчанінова, 7,  
м. Біла Церква, Київська область, 09100, зал № 6 
(суддя Бобкова Н.В.). Відповідно до вимог ст. 323 
КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик до суду  
в кримінальному провадженні

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Балахонова Бориса Лук’яновича, 10 квітня 1950 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: м. Сімфе-
рополь, вул. Павленка, 2), для участі в апеляційному роз-
гляді кримінального провадження №42016000000002725 
за обвинуваченням Балахонова Бориса Лук’яновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 111 КК України, за апеляційною скаргою прокурора 
відділу Генеральної прокуратури України Тесленка А.Ю. на 
ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 25 жов-
тня 2017 року стосовно Балахонова Б.Л., у судове засідан-
ня, яке відбудеться 21 березня 2018 року о 15 год. 15 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 
2-а (тел. 284-15-77). Головуючий суддя Мельник В.В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченого 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України, поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Клещунова Ірина Вікторівна, 14.07.1975 р.н., уро-

дженка м. Краматорськ Донецької області, заре-
єстрована за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Шкільна, буд. 12, кв. 220, на підста-
ві ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 19.03.2018 року, 20.03.2018 року та 
21.03.2018 року, у період часу з 09 год. 00 хв. по 18 
год. 00 хв. до кабінету № 6 3-го відділення (з дис-
локацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, до слідчого Бич-
кова Максима Сергійовича, для проведення слідчих 
дій за вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 22017050000000319, в якому ви є підозрюва-
ною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилен-
ня від явки на виклик настають наслідки, передба-
чені ст. 139 КПК України із можливістю застосуван-
ня приводу та здійснення подальшого спеціально-
го судового провадження. При наявності поважних 
причин, що перешкоджають явці за викликом у ви-
значений строк, Вам необхідно заздалегідь повідо-
мити слідчого про причини свого неприбуття за тел. 
(06264) 3-03-33.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 242/4392/16-к за обвинувачен-
ням Кострубицького О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, за відсутності обвинуваченого (іn absentia) у по-
рядку спеціального судового провадження. Обви-
нувачений Кострубицький Олексій Олександрович, 
24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до 
суду на 11.30 год. 22 березня 2018 року (корп. № 2, 
каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Mipocєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/262/18 за 
обвинуваченням Андріксона С.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 23 березня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне 
провадження № 233/4502/16-к за обвинуваченням 
Доброс А.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсут-
ності обвинуваченої (in absentia) у порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачена: Доброс 
Анжеліка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, 
викликається до суду на 09.30 год. 26 березня 2018 
року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому за-
сіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/14495/17 (провадження  
№ 1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна Дениса Оле-
говича  у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений Скакун Денис Олегович, 
31.05.1989 року народження, уродженець м. Макіївка Доне-
цької області, який проживає за адресою: м. Макіївка, 945 
квартал, 4-15, на 22 березня 2018 року о 09  годині 30 хви-
лин, для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в при-
міщенні Краматорського міського суду Донецької області за 
адресою: Донецька область,  м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, каб. № 9.

Суддя А.О. Чернобай

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Бого-
славської О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за від-
сутності обвинуваченої (in absentia) у порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачена Бого-
славська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., останнє 
відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликається до суду 
на 09.30 год. 22 березня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за 
обвинуваченням Чемеса О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. 
Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Доне-
цька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викли-
кається до суду на 14 годину 00 хвилин 23 березня 2018 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення 
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Суддя Т.Б. Сітніков

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання у справі № 757/28224/17-ц за 
позовом Долинської Мирослави Анатоліївни до Ка-
лиша Дмитра Генріховича про стягнення заборгова-
ності призначено на 10 год. 00 хв. 22 березня 2018 
року за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий (го-
ловуючий суддя Писанець В.А.).

У разі неявки в судове засідання відповідача Кали-
ша Дмитра Генріховича, справа буде розглянута за 
його відсутності відповідно до ст. 223 ЦПК України.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 
КК України, Бриля Григорія Олександровича по кри-
мінальному провадженню № 1-кп/431/103/18, який 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Лутуги-
не, вул. Некрасова, буд. 33, кв. 58, у підготовче засі-
дання, що відбудеться 21 березня 2018 року о 10 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, су-
дова зала №4.

Суддя Форощук О.В.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
цивільну справу № 234/19685/17 за позовом Печериця Олек-
сандра Віталійовича до Пишкіної Поліни Сергіївни про розі-
рвання шлюбу.

Викликається відповідачка Пишкіна Поліна Сергіївна на 
21 березня 2018 року о 09.30 годині, для участі в судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23/3.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення відпо-
відно до ст. 180 ЦПК України, у запереченні відповідачка ви-
кладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведе-
них позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і ар-
гументів і мотиви їх визнання або відхилення.

Суддя Л.I. Переверзева

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бардашевського Віктора Володимировича та Бар-
дашевського Олега Вікторовича як обвинувачених у 
кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О.Б. в підготовче судо-
ве засідання, що відбудеться 23 березня 2018 року о 
14.00 год. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя О.Б. Покатілов

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Квасник Ганну Василівну як обвинувачену у кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 по обвину-
ваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О.Б. в судове засі-
дання, що відбудеться 26 березня 2018 року о 09.40 
год. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
Суддя О.Б. Покатілов

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання як обвинуваченого Головатенка 
Олександра Вікторовича, 22.05.1977 року народжен-
ня, уродженця м. Донецьк, українця, громадянина 
України, зареєстрованого та проживаючого за адре-
сою: м. Донецьк, смт Ларине, вул. Кірова, 33.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2018 ро-
ку о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:  
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А.А. Чечот

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Волчкова Єгора Ігоровича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/1188/18 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Янчук Н.П. в підготовче судове засідання, що 
відбудеться 23.03.2018 року о 16.30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К 
(каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя Н.П. Янчук

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 

Михайлова Віталія Володимировича в підготовче су-

дове засідання, яке відбудеться 20.03.2018 року о 17 

год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримінальному про-

вадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І.В. Зіневич
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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 наук України про бюджет за бюджетними програмами  
та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України  

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою науковою самоврядною організаці-

єю України, що заснована на державній власності.
Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення на-

укових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуван-
ню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Основними завданнями НАН України зокрема є:
• отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, під-

готовка пропозицій щодо їх використання;
• організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
• наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України шляхом розроблення та сприяння впровадженню у 

виробництво сучасних високих технологій, налагодження на засадах взаємної заінтересованості ефективних науково-технічних, організа-
ційних, фінансових та інших механізмів посилення зв’язків науки з виробництвом, а також участі у створенні інноваційних наукових, ви-
робничих і навчальних комплексів;

• виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготов-
ка наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2017 році за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались на вико-
нання шести бюджетних програм. Звітна інформація наведена у таблиці.

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії наук України у 2017 році відбудеться 26 квітня 2018 року на се-
сії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  
ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, початок о 10.00).

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2017 році Національною академією наук України
тис. грн.

Код  
економічної  
класифікації 

видатків

Показники

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
(касові  

видатки)
Затверджено  

кошторисом на рік
Касові  

видатки

Затверджено 
кошторисом 

на рік

Касові 
видатки

1 2 3 4 5 6 7
Видатки - усього 2718807,5 2716316,9 995512,7 790740,5 3507057,4
В тому числі:

2000 Поточні видатки 2691723,5 2689257,5 848240,3 672297,9 3361555,4
2111 Заробітна плата 86261,1 86260,2 769,1 470,5 86730,7
2120 Нарахування на оплату праці 18997,6 18975,8 188,9 141,6 19117,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1957,1 1875,0 1328,8 1294,5 3169,5
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1600,0 1598,4 625,8 624,3 2222,7
2230 Продукти харчування 760,4 743,1 0,0 0,0 743,1
2240 Оплата послуг                         (крім комунальних) 3973,7 3907,9 2229,7 1917,7 5825,6
2250 Видатки на відрядження 305,0 298,8 344,4 71,0 369,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8122,0 7180,7 2241,8 738,6 7919,3
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації дер-

жавних (регіональних) програм
2544878,8 2543552,1 840030,1 666554,2 3210106,3

2700 Соціальне забезпечення 24862,8 24862,6 5,0 5,0 24867,6
2800 Інші поточні видатки 5,0 2,9 476,7 377,1 380,0
3000 Капітальні видатки 27084,0 27059,4 147272,4 118442,6 145502,0

6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН  України»
Видатки - усього 77460,1 77454,8 6505,1 4053,4 81508,2
В тому числі:

2000 Поточні видатки 77460,1 77454,8 6354,1 4053,4 81508,2
2111 Заробітна плата 40010,0 40010,0 585,6 404,6 40414,6
2120 Нарахування на оплату праці 8789,2 8784,2 128,8 89,0 8873,2
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 653,1 653,1 844,8 818,8 1471,9
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг   (крім комунальних) 2454,7 2454,7 1893,2 1645,4 4100,1
2250 Видатки на відрядження 299,0 298,8 344,4 71,0 369,8
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 900,3 900,3 2172,2 700,1 1600,4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації дер-

жавних (регіональних) програм
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2700 Соціальне забезпечення 24353,8 24353,7 0,0 0,0 24353,7
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 385,1 324,5 324,5
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 151,0 0,0 0,0

6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами  
і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів,  

що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»
Видатки - усього 2526816,0 2526026,5 978055,6 777701,3 3303727,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 2504589,0 2503824,1 832604,6 660288,7 3164112,8
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  

державних (регіональних) програм
2504589,0 2503824,1 832604,6 660288,7 3164112,8

3000 Капітальні видатки 22227,0 22202,4 145451,0 117412,6 139615,0
6541080 «Підготовка кадрів з пріоритетних напрямків науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»

Видатки - усього 3782,1 3227,3 40,5 40,5 3267,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 3782,1 3227,3 40,5 40,5 3267,8
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації дер-

жавних (регіональних) програм
3782,1 3227,3 40,5 40,5 3267,8

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6541100 «Медичне обслуговування працівників НАН України»

Видатки - усього 64626,4 63487,8 2572,2 1942,3 65430,1
В тому числі:

2000 Поточні видатки 59769,4 58630,8 1708,8 1554,1 60184,9
2111 Заробітна плата 38500,0 38499,4 103,4 103,4 38602,8
2120 Нарахування на оплату праці 8495,0 8478,3 23,6 23,6 8501,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1275,0 1194,0 468,2 460,5 1654,5
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1600,0 1598,4 625,8 624,3 2222,7
2230 Продукти харчування 760,4 743,1 0,0 0,0 743,1
2240 Оплата послуг  (крім комунальних) 1445,0 1379,8 234,7 201,7 1581,5
2250 Видатки на відрядження 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7150,0 6209,0 21,6 0,0 6209,0
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації дер-

жавних (регіональних) програм
24,0 17,0 138,0 86,1 103,1

2700 Соціальне забезпечення 509,0 508,9 5,0 5,0 513,9
2800 Інші поточні видатки 5,0 2,9 88,5 49,5 52,4
3000 Капітальні видатки 4857,0 4857,0 863,4 388,2 5245,2

6541140 «Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ІПБ АЕС НАН України»
Видатки - усього 36483,7 36483,7 8044,0 6770,7 43254,4
В тому числі:

2000 Поточні видатки 36483,7 36483,7 7247,0 6138,9 42622,6
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  

державних (регіональних) програм
36483,7 36483,7 7247,0 6138,9 42622,6

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 797,0 631,8 631,8
6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів НАН України»

Видатки - усього 9639,2 9636,8 295,3 232,3 9869,1
В тому числі:

2000 Поточні видатки 9639,2 9636,8 285,3 222,3 9859,1
2111 Заробітна плата 7751,1 7750,8 80,1 65,9 7816,7
2120 Нарахування на оплату праці 1713,4 1713,3 36,5 29,0 1742,3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29,0 27,9 15,8 15,2 43,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 74,0 73,4 101,8 70,6 144,0
2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 71,7 71,4 48,0 38,5 109,9
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  

державних (регіональних) програм
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження № 227/678/17 (1-кп/227/66/2018) за обвинуваченням Киріяка 
Івана Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

9 жовтня 2017 року колегією суддів Добропільського міськрайонного су-
ду Донецької області в складі: головуючого судді Мацишин Л.С., суддів Тіто-
вої Т.А., Тимофєєвої Г.Л. постановлено ухвалу про надання дозволу на за-
тримання обвинуваченого Киріяка Івана Миколайовича, 10 вересня 1974 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, з метою його приводу до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області для участі в розгляді клопо-
тання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 січня 2018 року на підставі розпорядження № 53 від 18 січня 2018 ро-
ку протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між 
суддями замінено суддю колегії суддів з Тимофєєвої Г.Л. на Кошлю А.О.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 1974 року наро-
дження, останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Макіївка,  
м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 27 березня 2018 року о 10 год. 
30 хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Мацишин Л.С., судді Тітова Т.А., Кошля А.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000101 (справа 
№ 1-кп/243/93/2018) за обвинуваченням Капусти Артема Сергійовича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Капусту 
Артема Сергійовича, який зареєстрований за адресою: пров. Червоно-
го Козацтва, б. 6, м. Слов’янськ Донецької області, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 26 березня 2018 року о 08.30 год. у залі су-
дового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове прова-
дження.

Суддя І.О. Сидоренко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22014000000000360 (номер справи 
1-кп/243/866/2017) за обвинуваченням Дикого Дмитра Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мі-
рошниченко Л.Є.  викликає обвинуваченого Дикого Дмитра Вікторо-
вича, 13.10.1971 року народження, який зареєстрований та проживає 
за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 31, кв. 35, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 23 березня 2018 року о 13 годині 15 хвилин 
у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове 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 судове 
провадження.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться криміналь-
не провадження, внесене до ЄРДР за № 22016130000000053 від 22.02.2016 
року за обвинуваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає обвинувачену Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964  р.н., яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. 
Щастя, вул. Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у відкрите судове засідання, яке від-
будеться 22.03.2018 року о 10:00 год в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт. Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя В. Б. Мартинюк

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Лу-

ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться клопо-
тання прокурора Новоайдарського відділу місцевої прокуратури у порядку  
ст. 539 КПК України про вирішення питання, пов’язаного із виконанням виро-
ку у відношенні Деркача Вік тора Вікторовича, засудженого вироком Новоай-
дарського районного суду Луганської області від 27.11.2017 р.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. 
викликає засудженого Деркача Віктора Вікторовича, 23.02.1980 р.н., який 
зареєстрований за адресою: Луганська область, Новоайдарський район,  
м. Щастя, вул. Дружби, буд. 28, кв. 34, фактично проживає за адресою: Лу-
ганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Миру, буд. 1, кв. 15, 
у судове засідання, яке відбудеться 29.03.2018 року о 10:00 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд від-
кладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає 
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК 
України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя  В. Б. Мартинюк

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як 

обвинувачену Геліконову Зою Вікторівну, 20.06.1962 року народження, 

уродженку м. Черкаси, росіянку, громадянку України, зареєстровану за 

адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2018 року о 12 год. 00 хв. 

у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С.М. Бащенко
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Чернігівська –2    +3 –2    +3 Полтавська –1    +4 +1    +6
Сумська –2    +3 –2    +3 Дніпропетровська –1    +4 +3    +8
Закарпатська 0    +5 +7  +12 Одеська 0    +5 +9  +14
Рівненська –1    +4 +3    +8 Миколаївська 0    +5 +7  +12
Львівська –1    +4 +3    +8 Херсонська 0    +5 +5  +10
Івано-Франківська –1    +4 +3    +8 Запорізька 0    +5 +3    +8
Волинська –1    +4 +3    +8 Харківська –1    +4 +1    +6
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Вінницька –1    +4 +5  +10 Київ 0    +2 +3    +5
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Сезон стартує 
з Кам’янської Січі

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. У селі Республіканець на Кам’янській Січі 30 квіт-
ня — 1 травня відбудеться відкриття туристичного сезону на 
Херсонщині. Як повідомляє департамент культури, туризму та 
курортів Херсонської облдержадміністрації, в ці дні запланова-
но змагання з кросфіту, авіашоу, спортивні змагання «Козаць-
кий гарт», виступ кінного театру з Хортиці, презентацію турис-
тичних маршрутів Херсонщини, фестиваль «Кварта», концерт-
ні програми, фестиваль вуличної їжі, козацькі розваги. Жителі 
й гості області матимуть можливість два дні відпочити на тери-
торії Січі та з користю про-
вести цей час. 

Цьогоріч очікують 
близько десяти тисяч гос-
тей, які першого дня змо-
жуть відвідати урочис-
те відкриття заходу бі-
ля пам’ятника козакам та 
хреста Костя Гордієнка з 
підняттям прапора та офі-
ційними промовами. На 
всіх чекають показові ви-
ступи військових ЗСУ, де-
сантників та авіашоу. У 
перший день відбудеть-
ся Всеукраїнський чем-
піонат Сухопутних військ 
України з функціонально-
го багатоборства за учас-
ті понад 20 команд і понад 
300 чоловік та обласні 
фізкультурно-патріотичні 
змагання «Козацький гарт». Увечері пройде концерт за учас-
ті відомих українських гуртів. Водночас учасники святкуван-
ня зможуть відвідати містечко з вуличною їжею та розмісти-
тись у наметовому містечку, щоб взяти участь одразу в двох 
відкриттях туристичного сезону. Наступного дня гостям за-
пропонують порибалити та почастуватися народними стра-
вами. Протягом дня пройдуть козацькі забави та відбудеться 
виступ кінного театру, який уже встиг торік здивувати гостей 
Кам’янської Січі. У ході святкування можна буде відвідати 
пивний фестиваль «Кварта». Отже, Херсонщина запрошує.

Жан Рено знімається на Синевирі

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

КІНО БЕЗ КОРДОНІВ. Зна-
менитий французький актор 
Жан Рено, якому цьогоріч ви-
повнюється 70, бере участь у 
зйомках кінострічки, що про-
ходять поблизу одного з семи 
чудес України — озера Сине-
вир. В українсько-французь-
кій стрічці «Останній крок» 
ця зірка кінематографа грає 
разом із канадською актор-
кою Сарою Лінд, англійцем 
Томом Хоппером, американ-
цем Гаррі Дурданом, а також 
українцями Ігорем Цишке-
вичем, Маргаритою Бурков-

ською і Олегом Карпенком. 
Режисер та автор сценарію 
фільму — француз Фреде-
рік П етіжан.

Зйомки також проходити-
муть у Києві, Нью-Йорку та 
Канаді. На фільм запланова-
но витратити майже 74 міль-
йони гривень, 21,5 мільйо-
на надала Українська дер-
жава, оскільки цей проект 
став одним із переможців 
10-го конкурсного відбору 
Держкіно. У прокаті стрічка 
з’явиться наступного року.

Спільний проект двох кра-
їн втілюють у життя з фран-
цузького боку компанії 
«EAST 35» та «SEVEN 52», з 

українського — «ІСТ ВЕСТ 
ПРОДАКШН». 

Зйомки на Синевирі розпо-
чали, коли температура опус-
калася нижче 20 градусів. 
Там знімають натурні сцени, а 
вже в Києві творчий колектив 
працюватиме над стрічкою у 
павільйонах. 

Як повідомив один із про-
дюсерів картини Олег Гер-
ман, Жан Рено закохався в 
українські Карпати, вкриті бі-
лим покривалом. 

Подейкують, що нинішня 
стрічка остання в кінокар’єрі 
Жана Рено, а тому він дуже 
переймається роботою у цьо-
му українсько-французькому 
проекті.

Рено грає відставного кіле-
ра, який переховується від 

переслідування біля ма-
ленького озера в глу-
шині Канади. Там він 
зустрічає дівчину, трав-
мовану під час катан-
ня на мотосанях, і дає 

їй притулок у своїй 
хижці. Він рятує їй 
життя і водночас 
внутрішньо пере-
роджується. 

Синевир сво-
єю таємничістю і 
красою настільки 
полонив актора, 
що той вирішив 
оселитися ближ-

че до нього. Живе в 
одному з готелів села 
Синевирська Поляна, 
що лише за кілька кі-
лометрів від озера.

Спеціально для 
фільму на березі «синьо-
го ока Карпат» звели бу-

диночок, де знімають дея-
кі головні сцени. Актор з ін-
тересом вивчає українські 
слова і вітається: «Добрий 
день!» Пообіцяв місцевим, 

що як виїжджатиме із Сине-
вирської Поляни, обов’язково 
влаштує з ними фотосесію. 
А поки що від спільних фото 
чемно відмовляється.

З Харковом ознайомлять мультфільми
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

МІСТОК СПІЛКУВАННЯ. 
Маленькі харків’яни створили 
та озвучили білоруською мо-
вою мультфільми «Харків: по-
ходження назви» і «Маленька 
історія про Оленку, кота та ве-
лике місто», які білоруське те-
лебачення продемонструвало 

в інформаційно-публіцистич-
ній програмі. 

Там також розповіли про 
школу мультиплікації «Пізнай 
місто», що діє при Харківській 
обласній бібліотеці для дітей.

Сюжети мультфільмів бу-
ли створені під час занять у 
школі мультиплікації. Це ста-
ло можливо завдяки перемо-
зі Харківської обласної бібліо-

теки для дітей у міському кон-
курсі інвестиційних проектів 
у 2017 році. В бібліотеці роз-
повіли, що мета проекту — 
сприяння всебічному розви-
тку, організація повноцінного 
дозвілля, а також соціально-
психологічна реабілітація ді-
тей, оскільки відвідувачі шко-
ли — це маленькі харків’яни з 
особливими потребами.

«Діти малюють та ліплять 
мультфільми, водночас піз-
нають своє місто й соціально 
адаптуються у суспільстві за-
вдяки творчому спілкуванню. 
Мультфільми, створені укра-
їнською мовою, переклали 
не лише білоруською, а й ан-
глійською мовами», — розпо-
віли викладачі школи мульти-
плікації.

Новий агротуристичний кластер 
з’явиться на Прикарпатті

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ЗЕЛЕНИЙ КРЕАТИВ. 
Кластерну ініціативу «Гостин-
на бойківська Долинщина» 
презентували під час прес-
конференції «Сучасні викли-
ки для сільського зеленого ту-
ризму України: правові, освіт-

ні, організаційні та ринкові ас-
пекти».

Про це повідомив начальник 
відділу туризму Івано-Франків-
ської обласної державної ад-
міністрації Віталій Передер-
ко на своїй сторінці в мере-
жі Фейсбук. За його слова-
ми, майбутній кластер агроту-
ристичного типу (селище Ви-

года, села Старий і Новий Мі-
зунь, Шевченкове і Кропивник) 
об’єднуватиме власників агро-
осель, виробників екологічної 
сільськогосподарської та лісо-
господарської продукції, міс-
цевих підприємців з надання 
послуг харчування і дозвілля, 
а також «Центр спадщини Ви-
годської вузькоколійки».

«Ця кластерна ініціатива 
буде спрямована на розвиток 
сільського, екологічного, га-
строномічного, велосипедно-
го, кінного, етнотуризму», — 
зазначив Віталій Передерко.

На його переконання, про-
ект сприятиме активізації 
внутрішнього туризму, пові-
домляє Укрінформ.

Французький актор у захваті від Українських Карпат 
та обіцяє селфі по завершенні роботи

30 квітня — 1 травня 
заплановано змагання 
з кросфіту, авіашоу, 
спортивні змагання 
«Козацький гарт», 
виступ кінного театру 
з Хортиці, презентацію 
туристичних маршрутів 
Херсонщини, 
фестиваль «Кварта», 
концертні програми, 
фестиваль вуличної 
їжі, козацькі розваги.


