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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 29 березня 2018 року
USD 2640.5249 EUR 3273.7228 RUB 4.5874 / AU 351836.74 AG 4344.98 PT 250585.81 PD 258771.44

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:
«Вони ховають голову  

в пісок, але інші 
частини тіла 
залишаються  

назовні — це ті  
активи й майно, яке 

має «Газпром»  
у всьому світі.

Найбільше заробляють 
у промисловості 

МОТИВАЦІЯ. Середня номінальна заробітна плата в лютому 
становила 7828 гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник 
мінімальної зарплати на поточний рік, закріплений законом про 
держбюджет. Від лютого до лютого зростання становило 26,1%, а 
індекс реальної заробітної плати — 110,5%.

У галузевому розрізі зарплати, вищі за середню, зафіксова-
но в промисловості (8347 гривень), торгівлі (8537), на транспорті 
(8496), у галузі ІТ (13 242), у фінансовому секторі (14 404), в нау-
ковій діяльності (10 524 гривні). Бюджетна сфера має трохи нижчі 
показники, але й вони істотно перевищують мінімальні.

У регіональному розрізі зарплати, вищі за середню, отримува-
ли працівники підприємств та організацій Донеччини й Київщи-
ни. До середнього у країні показника наближаються підприємства 
Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтав-
ської областей. У Києві середня зарплата сягнула 12 124 грн.

За даними департаменту інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабміну, зменшується показник заборгова-
ності із зарплат.

32,6 млрд грн
становив прибуток ТОП-100 державних 

компаній торік у І півріччі.  
Це на 34,8% більше від аналогічного 

показника 2016 року 

АКТУАЛЬНО. Успіх виконання спільного із США Плану 
зміцнення енергетичної безпеки для України значною мірою 
залежатиме  від   галузевих міністерств та органів місцевого 
самоврядування

Коли приборкаємо 
групи впливу?

Міністр юстиції про неодмінне стягнення з російського 
монополіста боргу згідно з рішенням Стокгольмського 
трибуналу 
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УВАГА, НЕРЕСТ!

З 1 квітня  
в областях України  
та Києві 
заборонено ловити 
рибу
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Як олімпійське «золото» рятуватиме фристайл
Є ПРОБЛЕМА. Світове лідерство українця в  лижній акробатиці може стати поштовхом  
для відродження зимового виду спорту 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Перемога миколаївсько-
го спортсмена Олексан-

дра Абраменка на XXIII Олім-
пійських іграх у Пхьончха-

ні, можливо, й стала для укра-
їнців приємною несподіван-
кою. А для нього самого «зо-
лото» — не сюрприз. До наго-
роди Олександр ішов роками, 
долаючи труднощі, зазнаючи 
травм, змагаючись із сильни-

ми спортсменами. Наполегли-
вість, працездатність і праг-
нення найвищого результату 
перемогли. Він заслужив най-
вищу олімпійську сходинку. 
Однак ейфорія минає. Залиша-
ються запитання.  Що далі? Чи 

виживе школа миколаївського 
фристайлу? Чи відновлять ба-
зу для тренувань?   

Фристайл у Миколаєві за-
родився років 30 тому. Екзо-
тичний для півдня країни вид 
спорту завдяки ентузіастам 

став чи не найпопулярнішим 
серед молоді. Зоряний час цьо-
го дивовижно видовищного ви-
ду спорту настав у другій по-
ловині 1980-х завдяки 
тренерові Віталію Шве-
дову. 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Україна приєдналася 
до започаткованої 
Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ)  
всесвітньої ініціативи 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково-касового обслуговування банків-

ських рахунків фізичних осіб в АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та до-
повненнями (надалі — Правила) наступних змін, а саме:

1. Доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» Правил терміном «Сервіс iPay.ua» наступного змісту:
««Сервіс iPay.ua» — сукупність програмно-технічних засобів — поєднаний з системою UKRSIB online електронний комплекс, який дозволяє Клієн-

там ініціювати здійснення безготівкового переказу з використанням реквізитів картки, емітованої Банком та/або будь-яким іншим банком України.»  
2. доповнити Правила Розділом 2.9. «Здійснення переказів через Сервіс iPay» наступного змісту з відповідною наступною зміною нумерації розді-

лів та пунктів:
2.9. «Здійснення переказів через Сервіс iPay
2.9.1. Для здійснення безготівкового переказу з використанням реквізитів карток між картковими Рахунками Клієнтів або з карткового Рахунку Клі-

єнта Банку на карткові рахунки отримувачів, відкриті в інших банках України за допомогою системи UKRSIB online (надалі – «переказ з картки на карт-
ку») Клієнт має право використовувати Сервіс iPay.

2.9.2. Переказ за допомогою Сервісу iPay з карткового Рахунку Клієнта Банку на карткові рахунки отримувачів, відкриті в інших банках України, здій-
снюється через товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальні платіжні рішення» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37973023) (надалі – ТОВ 
«УПР»), що використовує на законних підставах Сервіс iPay та знак для товарів і послуг «iPAY».  

2.9.3. Ініціювання Клієнтом переказу з картки на картку здійснюється шляхом формування електронного документа на переказ  за допомогою Сер-
вісу iPay.   

2.9.4. Підписуючи OTP сформований за допомогою Сервісу iPay документ на переказ з картки на карту, Клієнт підтверджує надання своєї згоди Бан-
ку на передачу ТОВ «УПР» доручення Клієнта забезпечити здійснення переказу з використанням Сервісу iPay. 

2.9.5. Послуга щодо здійснення переказу з картки на картку з використанням Сервісу iPay надається Клієнту Банком через ТОВ «УПР» на наступ-
них умовах:

- переказ здійснюється за ініціативою Клієнта на підставі електронного документа на переказ підтвердженого ОТР Клієнта;
- переказ здійснюється тільки в гривні;
- переказ здійснюється в межах ліміту на здійснення операцій за допомогою ДБО, встановленого Банком; 
- організація та забезпечення зарахування переказу на рахунки отримувачів здійснюється ТОВ «УПР» та ТОВ «УПР» самостійно відповідає перед Клі-

єнтом за належне зарахування переказу на рахунки отримувачів;
- Банк не несе відповідальність перед Клієнтом за збитки, які завдані не з вини Банку, а в результаті порушень з боку ТОВ «УПР» та/або збоїв у ро-

боті Сервісу iPay;
- для вирішення питань щодо спірних операцій, які виникли з вини ТОВ «УПР», Клієнт звертається до ТОВ «УПР» за контактними даними, що зазна-

чаються в системі UKRSIB online при здійсненні переказу за допомогою Сервісу iPay.»
3.  викласти п. 8.15. Правил в наступній редакції:
«8.15. Держатель не несе відповідальність за авторизацію, що проведена за карткою після закінчення 2 (двох) годин з моменту отримання Банком 

повідомлення від Держателя за телефонами StarContact, про втрату або її незаконне використання іншими особами. 
Банк не несе відповідальності за будь-які операції з використанням картки чи її реквізитів (з урахуванням положень першого абзаца цього пункту), 

у разі успішної перевірки CVV2/CVC2-коду (крім переказів за допомогою Сервісу iPay, для яких перевірка СVV2/CVC2-коду не здійснюється) та якщо та-
ку операцію було підтверджено одноразовим паролем згідно з п.3.2.3.7. цих Правил.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 30.03.2018 р.
Датою початку дії змін до Правил є 30.03.2018 р.
Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту                          С. М. Панов

Кредитна спілка «Подільська» повідомляє, що 21 травня 
2018 року о 16 годині за адресою: м. Хмельницький, просп. Ми-
ру, 61/1а, оф. 21, відбудуться чергові загальні збори членів кре-
дитної спілки.

Порядок денний:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 

2017 рік. 
3. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2017 рік.
4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету 

за 2017 рік.
5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комі-

сії за 2017 рік.
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтвердже-

на річна звітність кредитної спілки «Подільська» за 2017 рік та ви-
значення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження до-
стовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2018 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності і результатів ді-
яльності кредитної спілки «Подільська» за 2017 рік.

8. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2018 рік.
Зміни та пропозиції до порядку денного приймаються до 

06.05.2018 р. за адресою: проспект Миру, 61/1a, оф. 21.

Ленінським районним судом м. Дніпропетровська 7 грудня 2017 
року винесено заочне рішення по цивільній справі № 205/5182/17 
за позовом Черненка Дмитра Юрійовича до Черненко Вікторії Ві-
кторівни про розірвання шлюбу. Позовні вимоги задоволено.

Розірвати шлюб, зареєстрований 9 жовтня 2010 року Жовтне-
вим відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського 
міського управління юстиції, за актовим записом № 845, між Чер-
ненком Дмитром Юрійовичем та Черненко Вікторією Вікторівною. 
Прізвище Черненко Вікторії Вікторівни після розірвання шлюбу за-
лишити без змін.

Стягнути із Черненко Вікторії Вікторівни на користь Черненка 
Дмитра Юрійовича судовий збір у сумі 640,00 грн (шістсот сорок 
грн 00 коп.).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів 
з дня отримання його копії.

Суддя Шавула В. С.

Чечельницький районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Гордієнка Олек-
сандра Вікторовича, 17.02.1972 року народження (остан-
нє місце проживання: Вінницька область, Чечельницький 
район, смт Чечельник, вул. Зарічна (колишня Кірова), 9, 
по цивільній справі №151/59/18 за позовною заявою Ко-
заченка Юрія Олександровича до Гордієнко Оксани Во-
лодимирівни, Гордієнка Олександра Вікторовича, третя 
особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмету спору, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житлом.

Судове засідання призначено на 17 квітня 2018 року 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Чечельницького районно-
го суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл.,  
смт Чечельник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідача Гордієнка О. В. у справі обов’язкова. 
У разі неявки відповідача в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за його відсутності за наявними в ній до-
казами.

В.о. голови суду В. С. Моцний

1. Бланки договорів міжнародного страхування 

«Зелена картка», які були втрачені, вважати не-

дійсними №: 11985990.

2. Бланки полісів ОСЦПВВНТЗ, які були втра-

чені, вважати недійсними №: АМ/0851048, 

АМ/0851049, АК/9659247, АК/9659248, 

АК/9659249.
Приватний нотаріус Горова Я.О. Гуляйпільського районного нотаріального округу 

Запорізької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2 Гуляйпільського 

району Запорізької області) запрошує Базікалову Оксану Олександрівну прибути до 

нотаріуса в строк до 30 квітня 2018 року для прийняття спадщини на майно померлого 

Базікалова Олександра Анатолійовича. У випадку неявки на вказаний строк, свідоцтво 

про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Втрачені довірителем примірники До-
говорів про участь у ФФБ №72202 і До-
датки до Договору від 26 жовтня 2015 р., 
і №72203, і Додатки до Договору від 26 
жовтня 2015 p., укладених між ПАТ АКБ 
«АРКАДА» і Кагановим Ігорем Борисови-
чем, 

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності на 
квартиру, що знаходиться за адресою: міс-
то Київ, проспект Науки, буд. 6, кв. 167, і за-
писана у реєстровій книзі № 80-40 за реєстро-
вим № 805/30253, на ім’я Мотрич Надії Воло-
димирівни за № 719/2004 спадкової справи, 
зареєстрованої в реєстрі за № 5-5201, вважати  
недійсним.

Мазурова Ірина Миколаївна запрошу-

ється на загальні збори 25.04.2018 р. за 

адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16, літ. 

А’, з порядком денним: визначення осно-

вних напрямів діяльності і затвердження 

річних результатів діяльності товариства.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового  

провадження
Новокаховський міський суд Херсонської області (роз-

ташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) пові-
домляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 лип-
ня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Херсонська область, Скадовський район, смт Лазур-
не, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню  
№ 12014230000000681 за фактом скоєння Котлярев-
ським Михайлом Григоровичем кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України, як об-
винуваченого, що 10 квітня 2018 року о 10.00 годи-
ні відбудеться спеціальний судовий розгляд у складі ко-
легії суддів: судді-доповідача – Матвєєвої Н.В., суддів – 
Ведяшкіної Ю.В., Чирського Г.М., в якому ваша участь 
обов’язкова, ухилення від явки на виклик суду (неприбут-
тя на виклик без поважної причини більш як два рази) об-
винуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є 
підставою для здійснення спеціального судового прова-
дження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 

необхідно з’явитися 4 квітня 2018 року об 11.00 
годині до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній 
Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до 
слідчого Потапського О.А. за адресою: м. Херсон, 
вул. Перекопська, 5, для ознайомлення із матеріа-
лами кримінального провадження, вручення пові-
домлень про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а 
також для участі в проведенні слідчих та процесу-
альних дій при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування – Дубовику Євгену Георгійовичу, 
30.09.1955 р.н., громадянину України, зареєстро-
ваному за адресою: Україна, АР Крим (тимчасо-
во окупована територія України), м. Севастополь, 
вул. Керченська, 56.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області по кримінальній спра-
ві № 185/6217/17-к за обвинуваченням Фі-
ліппової Катерини Володимирівни у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, викликає обвинувачену Філіппову Катери-
ну Володимирівну в підготовче судове засі-
дання, яке призначене на 4 квітня 2018 року 

о 09.00 год. та яке буде проводитися голо-
вуючим суддею Самоткан Н.Г. у примі-
щенні Павлоградського міськрайонного су-
ду за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі 
обвинувачена вважається повідомленою про 
дату, час та місце розгляду справи. У разі не-
явки обвинуваченої справу буде розглянуто за 
її відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-

пропетровської області по кримінальній спра-

ві № 185/11117/15-к за обвинуваченням Чачуа 

Інги Заурівни у вчиненні злочину, передбаче-

ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обви-

нувачену Чачуа Інгу Заурівну в підготовче су-

дове засідання, яке призначене на 24 квітня 

2018 року о 09.00 год. та яке буде проводити-

ся головуючим суддею Самоткан Н.Г. у 

приміщенні Павлоградського міськрайонного 

суду за адресою: Дніпропетровська область, 

м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі 

обвинувачений вважається повідомленим про 

дату, час та місце розгляду справи. У разі не-

явки обвинуваченого справу буде розглянуто 

за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області по кримінальній спра-
ві № 185/7518/16-к за обвинуваченням Тол-
стих Михайла Сергійовича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 
28, ч. 1 ст. 438 КК України, викликає обвину-
ваченого Толстих Михайла Сергійовича в під-
готовче судове засідання, яке призначене на 5 
квітня 2018 року о 09.00 год. та яке буде про-

водитись головуючим суддею Самоткан 
Н.Г. у приміщенні Павлоградського міськра-
йонного суду за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні 

стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної 
культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 
року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
1) довічні:
АМОСОВУ Євгенію Васильовичу – 1935 року народження, архітекторові
ГІНІ Георгію Миколайовичу – 1932 року народження, народному артистові України
ГОНТІ Марії Євгенівні – 1937 року народження, заслуженій артистці України
ДЕНИСЕНКУ Володимиру Андрійовичу – 1933 року народження, викладачеві-хореографу, 

народному артистові України
КРИЩЕНКУ Вадиму Дмитровичу – 1935 року народження, поетові-пісняру, народному ар-

тистові України
КУРСІНУ Миколі Никифоровичу – 1939 року народження, живописцеві
МИКОЛАЄНКУ Миколі Антоновичу – 1919 року народження, письменникові
МОРОЗ Еммі Миколаївні – 1936 року народження, заслуженій артистці України
ПЕРЕБИЙНОСУ Петру Мусійовичу – 1937 року народження, письменникові, заслужено-

му діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ПОКОТИЛО Аллі Миколаївні – 1931 року народження, хормейстерові, заслуженому пра-

цівникові культури України
ПУЦЮ Ісаку Калениковичу – 1933 року народження, заслуженому артистові України
САЙКОВСЬКОМУ Анатолію Іпполітовичу – 1934 року народження, архітекторові
СОСЮРІ Людмилі Андріївні – 1934 року народження, заслуженій артистці України
ШВАЧКО Тетяні Олексіївні – 1936 року народження, музикознавцеві, заслуженому діяче-

ві мистецтв України
ШЕЛЕСТУ Миколі Миколайовичу – 1936 року народження, художникові, заслуженому ді-

ячеві мистецтв України
ЯНПАВЛІСУ Вітольду Ігнатійовичу – 1930 року народження, кіноакторові, кінорежисерові
ЯРМОЛЮКУ Миколі Яковичу – 1932 року народження, письменникові;
2) дворічні:
АЛЖНЄВУ Юрію Борисовичу – 1949 року народження, композиторові, заслуженому дія-

чеві мистецтв України
АЛМАЗОВІЙ Олені Миколаївні – 1979 року народження, фотохудожникові
АНТОНИШИН Світлані Володимирівні – 1959 року народження, письменниці
БЕРНАКЕВИЧ Лесі Євстахіївні – 1966 року народження, письменниці
БИЧЕНКОВІЙ Інні Валентинівні – 1941 року народження, заслуженому художникові Укра-

їни
БОЙКУ Віктору Степановичу – 1946 року народження, письменникові, заслуженому пра-

цівникові культури України
ВІНЯРСЬКОМУ Анатолію Івановичу – 1942 року народження, організаторові кіновиробни-

цтва, заслуженому працівникові культури України
ВОВКУ Миколі Анатолійовичу – 1961 року народження, фотохудожникові
ВОРОНЧАКУ Володимиру Івановичу – 1951 року народження, майстрові художньої оброб-

ки деревини, заслуженому майстрові народної творчості України
ГАЙВОРОНСЬКІЙ Ганні Андріївні – 1952 року народження, письменниці
ГЕРАСИМЧУКУ Валерію Назаровичу – 1956 року народження, письменникові, заслужено-

му діячеві мистецтв України
ГОДУНОВІЙ Ларисі Олександрівні – 1946 року народження, заслуженому художникові 

України
ГОРЛОВОМУ Михайлу Петровичу – 1952 року народження, скульпторові
ГРАБОВСЬКОМУ Володимиру Семеновичу – 1944 року народження, музико знавцеві
ГУМЕНЮКУ Феодосію Максимовичу – 1941 року народження, народному художникові 

України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
ДИБІ (ГОЦИК) Аллі Георгіївні – 1951 року народження, письменниці

ДОМШИНСЬКОМУ Володимиру Васильовичу – 1954 року народження, композиторові, 
заслуженому діячеві мистецтв України

ДУБАСУ Володимиру Олексійовичу – 1950 року народження, фотохудожникові
ЖОЛУДЬ Ларисі Віталіївні – 1957 року народження, майстрові художньої кераміки
ЗАЖИТЬКУ Сергію Івановичу – 1962 року народження, композиторові
КАБИН Оксані Йосипівні – 1958 року народження, заслуженому майстрові народної твор-

чості України
КАЛАНДЬОНКУ Миколі Анатолійовичу – 1949 року народження, композиторові
КАМІНСЬКІЙ Ганні Федосіївні – 1948 року народження, головному адміністраторові Націо-

нальної заслуженої академічної капели України «Думка»
КИРПІ Галині Миколаївні – 1950 року народження, письменниці
КІБЦЮ Юрію Івановичу – 1946 року народження, письменникові, заслуженому діячеві 

мистецтв України
КНИШУ Павлу Петровичу – 1951 року народження, заслуженому артистові України
КОРНІЄНКО Валентині Іллівні – 1957 року народження, мистецтвознавцеві, заслуженому 

працівникові культури України
КОЧЕРЖУКУ Івану Степановичу – 1953 року народження, заслуженому художникові 

України
КУПЦОВІЙ Маїсі Федорівні – 1941 року народження, заслуженому діячеві мистецтв Укра-

їни
ЛЕБІДЬ Ользі Вікторівні – 1943 року народження, заслуженому художникові України
ЛЕВАНДОВСЬКОМУ Валерію Антоновичу – 1947 року народження, бандуристові
МАЙДАНСЬКІЙ Софії Василівні – 1948 року народження, письменниці, заслуженому ді-

ячеві мистецтв України
МАКСИМЮКУ Тарасу Івановичу – 1943 року народження, культурологові, заслуженому 

працівникові культури України
МАЩЕНКО Валентині Миколаївні – 1965 року народження, майстрові народного мисте-

цтва
МЕЛЕЦЮ Ярославу Антоновичу – 1946 року народження, заслуженому артистові України
МЕНКУШ Галині Іванівні – 1944 року народження, бандуристці, народній артистці України
МОЛНАРУ Лайошу Людвиковичу – 1954 року народження, бандуристові
МОСКАЛЕНКУ Сергію Володимировичу – 1968 року народження, майстрові народної 

творчості
НАГІРНЯКУ Леоніду Івановичу – 1975 року народження, заслуженому майстрові народ-

ної творчості України
НЕВІНЧАНІЙ Тамарі Сергіївні – 1949 року народження, музикознавцеві
НЕЖИГАЮ Олександру Миколайовичу – 1955 року народження, композиторові
НЕЧАЮ Юрію Миколайовичу – 1973 року народження, майстрові народної творчості
НОВИЦЬКОМУ Костянтину Георгійовичу – 1948 року народження, бандуристові, заслу-

женому артистові України
ОВОД Валентині Яківні – 1947 року народження, культурно-просвітницькому діячеві
ОТРОЩЕНКО Валентині Іванівні – 1948 року народження, письменниці
ПАСІЧНИКУ Михайлу Павловичу – 1953 року народження, письменникові, заслуженому 

діячеві мистецтв України
ПАЩЕНКУ Вілорію Івановичу – 1945 року народження, кіноакторові, заслуженому артис-

тові України
ПОШИВАЙЛО Тетяні Миколаївні – 1960 року народження, мистецтвознавцеві
ПРОЦІВУ Яремі Семеновичу – 1962 року народження, фотохудожникові
ПШЕНИЧНІЙ Любові Антонівні – 1955 року народження, письменниці
СЕМЕНЕНКО Жанні Семенівні – 1947 року народження, майстрові художньої вишивки
СЕРГЕЙЧИКОВІЙ Сільві Олександрівні – 1939 року народження, кіноактрисі, кінорежисе-

рові, заслуженій артистці України
СОЛОВЙОВІЙ Жаннеті Георгіївні – 1941 року народження, заслуженому художникові 

України
СТАН Таїсії Сергіївні – 1952 року народження, майстрові художньої вишивки, заслужено-

му працівникові культури України
СТЕБЛОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні – 1944 року народження, народній артистці України
СТЕФАК Марії Миколаївні – 1960 року народження, заслуженому майстрові народної 

творчості України
СТОЛЬНИКОВУ Владиславу Феліксовичу – 1961 року народження, письменникові
СТУПЦІ Ларисі Семенівні – 1942 року народження, артистці балету

ТОМАШЕВСЬКОМУ Олегу Олександровичу – 1953 року народження, артистові хору Націо-
нальної заслуженої академічної капели України «Думка»

ТОМІ Леоніду Васильовичу – 1950 року народження, письменникові
ТРОФИМЕНКУ Леоніду Миколайовичу – 1949 року народження, заслуженому діячеві 

мистецтв України
ФЕДОРОВСЬКІЙ (ОПОЛЬСЬКІЙ) Валентині Юліївні – 1943 року народження, фотохудож-

никові
ХІМ’ЯК Анастасії Юріївні – 1941 року народження, заслуженому майстрові народної твор-

чості України
ХОРУНЖОМУ Володимиру Петровичу – 1951 року народження, народному артистові 

України
ЧИРВІ Миколі Лукичу – 1954 року народження, майстрові плетіння 

з природних матеріалів, заслуженому працівникові культури України
ЧУХРАЮ Олексію Івановичу – 1939 року народження, композиторові, заслуженому дія-

чеві мистецтв України
ШЕВЧЕНКУ Станіславу Олексійовичу – 1947 року народження, письменникові, заслуже-

ному діячеві мистецтв України
ШЕВЧУКУ Василю Павловичу – 1981 року народження, майстрові народної творчості
ШИНКАРЕНКО Ользі Володимирівні – 1952 року народження, майстрові народної твор-

чості
ШУМАНН Олександрі Несторівні (Лесі СТЕПОВИЧЦІ) – 1952 року народження, письменни-

ці, заслуженому працівникові культури України
ШУМЕЙКУ Володимиру Вікторовичу – 1949 року народження, композиторові
ЩЕТИНСЬКОМУ Олександру Степановичу – 1960 року народження, композиторові.
2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким сти-

пендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується 
стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
27 березня 2018 року
№ 88/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 грудня 2017 р. № 1108 
Київ

Про внесення зміни до пункту 25 Положення  
про порядок проведення державної експертизи  

та оцінки запасів корисних копалин
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 25 Положення про порядок проведення державної експерти-

зи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 грудня 1994 р. № 865 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 55; Офіційний вісник 
України, 2000 р., № 40, ст. 1706; 2008 р., № 25, ст. 784), виклавши його в такій редакції:

«25. Повторна державна експертиза та оцінка запасів родовищ корисних копалин 
проводиться у разі перегляду вимог стандартів щодо кількості або якості корисних ко-
палин, технології їх переробки, що призводять до зменшення сумарних розвіданих за-
пасів більш як на 20 відсотків або зростання їх обсягу більш як на 50 відсотків. Запаси 
родовищ, що розробляються, підлягають повторній експертизі та оцінці, якщо внаслі-
док гірничодобувних або додаткових геологорозвідувальних робіт сумарні розвідані за-
паси зростають більш як на 50 відсотків порівняно з раніше оціненими Державною ко-
місією по запасах корисних копалин або якщо списані та передбачені для списання роз-
відані запаси як такі, що не підтвердилися чи недоцільні для видобутку за техніко-еко-
номічними умовами родовищ, перевищують нормативи, встановлені законодавством.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +9  +14 Черкаська 0  +5 +11  +16
Житомирська 0  +5 +9  +14 Кіровоградська 0  +5 +13  +18
Чернігівська –1  +4 +6  +11 Полтавська –1  +4 +9  +14
Сумська –2  +3 +5  +10 Дніпропетровська 0  +5 +11  +16
Закарпатська +3  +8 +11  +16 Одеська +1  +6 +12  +17
Рівненська 0  +5 +10  +15 Миколаївська +1  +6 +13  +18
Львівська +2  +7 +11  +16 Херсонська +1  +6 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +11  +16 Запорізька 0  +5 +10  +15
Волинська 0  +5 +10  +15 Харківська –2  +3 +6  +11
Хмельницька +2  +7 +12  +17 Донецька 0  +5 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +13  +18 Луганська –2  +3 +8  +13
Тернопільська +2  +7 +11  +16 Крим 0  +5 +12  +17
Вінницька +1  +6 +12  +17 Київ +2  +4 +12  +14
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Пропонуються до продажу частки у статутному капіталі  
(корпоративні права) ТОВ «УКРЦЕНТРІНВЕСТКОМ». 

З питань придбання просимо звертатись за телефоном 
0503289800.

На торгівця людьми чекатиме суд
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВЕР-
ШИЛИ. Прокуратура Терно-
пільської області скерува-
ла до суду обвинувальний 
акт у кримінальному прова-
дженні щодо торгівця людь-
ми, уродженця краю. Протя-
гом 2012—2013 років він пе-
ребував у Польщі. Там і при-
став на злочинну пропозицію 
доправляти жінок для надан-

ня секс-послуг у розважаль-
ному закладі одного з міст су-
сідньої країни. 

Про незаконні діяння цьо-
го лиходія розповіла прес-
секретар прокурора Терно-
пільської області Леся Гурець-
ка. З’ясувалося, що за кож-
ну особу, яка працюватиме 
у сфері інтимних послуг, по-
ляк пообіцяв вербувальнико-
ві заплатити 500 доларів США. 
Зловмисник узявся шукати 
жінок у середовищі тих, кого 

надто доймала матеріальна 
скрута. Жертвам зловмисник 
обіцяв заробіток до 3 тисяч 
доларів США на місяць, а та-
кож говорив про забезпечен-
ня проживанням у Польщі, на-
лежні побутові умови та мож-
ливість будь-коли безпере-
шкодно повернутися додому.

На жаль, знайшлися жін-
ки, які зловилися на гачок 
зловмисника. Вербувальни-
кові вдалося заманити чоти-
рьох жительок Тернопільщи-

ни. «Дві жінки, яких він до-
правив до місця призначення, 
відпрацювали у нічних клубах 
від кількох тижнів до кількох 
місяців», –– інформує речник 
прокурора області. Під час 
спроби переправити ще двох 
жертв зловмисника затрима-
ли правоохоронці на терито-
рії нейтральної зони між дер-
жавними кордонами України 
та Польщі. Тепер подальшою 
долею торгівця людьми за-
йметься Феміда.

По бойовий досвід — до бібліотеки
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДГОТОВКА. Наші за-
хисники не лише гідно за-
хищають Україну від агресо-
ра, а й вправно узагальню-
ють власний воістину без-
цінний досвід. В управлінні 
оперативного командування 
«Захід» створили бібліоте-
ку досвіду ведення бойових 
дій. Тут уже зібрано понад 
2 тисячі методичних посіб-
ників, брошур, фотографій, 
відеофайлів для вивчення та 
впровадження у підготовку 
військових.

— Узагальнення та впрова-
дження бойового досвіду — 
одне із пріоритетних завдань 
усіх органів управління. І цей 
напрям роботи не новий: ми 
розпочали збирати необхід-
ну інформацію ще до почат-
ку збройної агресії на сході 
України, — каже підполков-
ник Ярослав Назарко. — А те-
пер наші офіцери як безпосе-
редні учасники АТО підвищу-
ють свій професійний рівень, 
маючи змогу вчитися на влас-
них прикладах. Комусь зруч-
ніше працювати з друковани-
ми матеріалами, комусь — із 
відеофайлами.

Черкаські школярі 
творять з відходів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНОРУЧ. Що можна зробити зі сміття — нині досить по-
пулярна тема серед дітей і дорослих. На Черкащині нерідко ор-
ганізовують виставки та конкурси виробів з відходів. Такі захо-
ди проводять у дитячих садках, школах, будинках творчості та 
інших громадських закладах. Також їх проводять на рівні міст і 
сіл. Окрім розвитку творчого начала, такі заходи дають змогу 
залучити юне покоління до боротьби за збереження навколиш-
нього середовища.

Як сказав мені один хлопчина з блакитними очима, щоб із 
вторсировини виготовити шедевр, багато не потрібно. Лише 
фантазія і клей ПВА. Для цього підходить побутове сміття, тоб-
то відходи споживання. Приміром, використані пляшки, банки, 
кришки, різна пластикова тара, картон або папір. Також можна 
використовувати металобрухт, деревину і гуму.

Вихованці й педагоги позашкільного навчального закладу 
«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ра-
ди давно творять із таких матеріалів. Цими днями вони презен-
тували свої роботи на виставці «Година Землі». Діти творчо пі-
дійшли до того, щоб вдихнути друге життя в побутові відходи. 
На виставці представлено вироби з одноразового посуду, шка-
ралупи з яєць, картонних коробок, старих комп’ютерних дисків 
і газет, порожніх пластикових пляшок, жерстяних банок, ткани-
ни, ниток і мотузки. У кожному експонаті простежується індиві-
дуальність, оригінальний підхід.

Діти розповіли: щоб зробити гарний кошик, можна викорис-
товувати старі газети. Їх скручують у трубочки, намотують на 
каркас і скріплюють клеєм. Усі ми пам’ятаємо, як наші бабусі 
плели яскраві гарні кошики і килимки з цукеркових фантиків. 
Можна повторити їхній досвід. 

Щоб виготовити екологічні вироби із пластикових відходів, 
певних схем немає. Тут усе тримається на вашій уяві. Це мо-
жуть бути творіння завбільшки із сірникову коробку або й цілий 
автомобіль. У діло можна пустити все підручне сміття. 

Тож дерзайте, творіть!

Прийшли бійці до бібліотеки… 

ФОТОФАКТ

ПОГЛЯД КРІЗЬ ОБ’ЄКТИВ. У Будинку уряду України відбулася презентація персо-
нальної виставки відомого у нашій країні й за кордоном фотомайстра Володимира Фа-
ліна. Творець художньої фотографії, автор багатьох виставок та фотоальбомів, Воло-
димир Іванович укотре здивував і порадував відвідувачів своїми архівними й нови-
ми світлинами. 

Володимир Фалін 35 років працював в Укрінформі. Звичайно, не тільки ця робо-
та вивела професіонала високого рівня в десятку найкращих фотолітописців істо-
рії нашої держави. Майже з дитинства і до сивого волосся він дивиться на світ крізь 
об’єктив фотоапарата. І дуже уважний до навколишнього його життя. Характерні 
деталі, прискіпливий кут зору на реалії нашого життя — це візитівка фотографа. А 
головна ознака його стилю — спочатку побачити, а вже потім розкодувати. І не важ-
ливо, що зображено на знімках: портрет політика чи звичайного робітника, картин-
ка з натури чи епізод спортивних змагань, миттєвість короткого життя метелика чи 
міський пейзаж. Його погляд на звичні речі вартий тисяч слів. А розказувати про ство-
рення фотографії Володимир Іванович любить — заслухаєшся. Він справжній майстер!

У презентації виставки взяли участь співробітники Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Укрінформу, друзі та колеги Володимира Фаліна з різних засобів масової інфор-
мації, молоді майстри фотосправи. Підкорюва
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