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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 квітня 2018 року
USD 2614.7772 EUR 3239.1860 RUB 4.2479 / AU 350929.25 AG 4347.07 PT 241866.89 PD 262000.68

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Війна отруює  
нашу землю
АКТУАЛЬНО. Бойові дії негативно позначаються  
на стані довкілля Донбасу й можуть спричинити  
нові хвилі переселенців

Президент про автокефалію православної церкви, 
яка нарешті видалить з України рудименти  
«руского міра»  

Німецькі стандарти 
доброчинності 

ПІДТРИМКА. Україна отримає 9 мільйонів євро від уряду Ні-
меччини на створення соціального житла для внутрішньо пе-
реміщених осіб та розвиток інфраструктури (школи, дитсад-
ки) у містах, які приймають таких людей. Відповідну фінансо-
ву та проектну угоду підписали міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева, керівник міського та інфраструктурного підрозділу 
німецького державного Банку розвитку KfW Маріон Кнееш та 
виконавчий директор Українського фонду соціальних інвести-
цій Андрій Лактіонов. 

Безповоротну фінансову допомогу надає Міністерство еконо-
мічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) через KfW, пові-
домляє прес-служба Мінсоцполітики. Проект «Сприяння розви-
тку соціальної інфраструктури. УФСІ VI» триватиме чотири роки. 
Грантові кошти спрямують у Дніпропетровську, Запорізьку, Хар-
ківську області та підконтрольні уряду України райони Донецької 
й Луганської. Новий проект дасть змогу близько 1000 внутріш-
ньо переміщених осіб отримати соціальне житло. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

327,9 млрд грн
становить оцінка вартості  

ДК «Укртрансгаз», затверджена  
НАК «Нафтогаз України» на підставі 

звіту компанії Ernst & Young

«Із Царгорода пролилося на 
нашу благословенну землю 
світло християнської віри. 

То вже потім ми поділилися 
ним із Заліссям, де давні 
київські князі необачно 

заснували Москву».

Чесному бізнесу ніщо не повинно заважати працювати  
Михайло ЮРЧЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. Про 
все, чим займається цен-
тральна влада, нас інформу-
ють ЗМІ. У центрі відомос-
ті доходить швидше, в облас-
ті — трохи повільніше, можли-
во, навіть з певними перекру-
ченнями. Щоб уникати цього, 
глава уряду Володимир Грой-
сман час від часу збирає в 
Клубі Кабінету Міністрів жур-
налістів з областей. Простою 
мовою і на простих прикла-
дах він намагається донести 
до регіональної преси основні 
меседжі своєї політики.   

Зв’язує центр і регіони не 
лише інформаційне мережи-
во, а дороги — в прямому сен-
сі слова. Їх масштабне віднов-
лення розпочато два роки то-
му. Воно передбачає будівни-
цтво нових автошляхів і ре-

конструкцію зведених  десят-
ки років тому, але які відтоді 
не знали хазяйської руки. 

Ямковий ремонт, який ни-
ні широко проводять на доро-
гах, на думку Прем’єра, — це 
не оновлення збудованих рік 
тому доріг. Нові дороги зде-
більшого перезимували гідно.

«Якщо ви їдете новими до-
рогами, це і є дороги уряду 
Гройсмана, побудовані в ме-
жах нашої програми, — ска-
зав Прем’єр-міністр. — А ті 
зруйновані, які ви бачите, — 
це не дороги нашого уряду, їх 
будували десять років тому. 
Але наша відповідальність — 
їх відновити. І ми це робимо. 
Нам потрібні дві речі: кошти і 
час».

Упродовж п’яти років буде 
проведено великий масив ро-
біт заради з’єднання всіх об-
ласних центрів хорошими до-
рогами. Загальний бюджет на 

п’ять років становить близь-
ко 300 мільярдів гривень. Але 
є і вимога: використати кошти 
ефективно на центральному 
і місцевому рівнях. Прем’єр-
міністр нагадав, що цього року 
саме на місцеві дороги спря-
мовано 11 мільярдів гривень. 
Тож завдання місцевої влади 
— змінити ситуацію в дорож-
ньому господарстві на рівні 
областей і районів, повідомляє 
департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабміну.

Головною економічною 
проблемою України Володи-
мир Гройсман вважає тиск 
зовнішнього боргу обсягом 
понад 65 мільярдів доларів. 
Більшу частину цієї страшної 
суми сформовано в 2007—
2014 роках. Усе це лежить 
на плечах українців та укра-
їнської економіки важким тя-
гарем. 

Уряду вдалося знизити спів-
відношення боргу до ВВП, 
проте Україні все ще необхід-
не подальше фінансування 
міжнародних партнерів. «За 
перший квартал 2018-го цей 
борг найнижчий щодо ВВП з 
2011 року. Це важливий сиг-
нал. Але якщо не виконувати-
меться наша програма спів-
праці з МВФ, наприклад, ство-
рення антикорупційного суду 
або інші, то нам буде складно 
давати відповіді на ці викли-
ки», — цитує УНІАН слова Во-
лодимира Гройсмана.

Лише впродовж цього ро-
ку уряд витратить 130 мільяр-
дів гривень лише на обслу-
говування зовнішнього бор-
гу, без урахування його по-
гашення. «Насправді дуже 
важливо, щоб ми продовжи-
ли роботу поки що з тимча-
сової підтримки з-за кордону 
від наших міжнародних парт-

нерів. Це дасть змогу утри-
мувати боргове навантажен-
ня на державні, публічні фі-
нанси, і в середньостроковій 
і довгостроковій перспективі 
зменшувати борг», — запев-
нив Прем’єр.

Говорив він і про захист біз-
несу від зазіхань наділених 
повноваженнями місцевих си-
ловиків і царків: «Я зневажаю 
тих, хто, користуючись влад-
ними повноваженнями, зму-
шує людей платити мзду. Це 
державний рекет. Якщо хтось 
при цьому паразитує — це 
злочин. Ми намагаємося про-
тидіяти цьому».

Було оголошено й про на-
мір продовжити свою політич-
ну кар’єру й привести у вла-
ду людей, відданих держа-
ві. «Я хочу боротися за Укра-
їну і братиму участь у черго-
вих парламентських виборах. 
Також я хочу привести із со-

бою відданих людей, які кон-
кретними рішеннями та кро-
ками змінюватимуть Украї-
ну», — цитує  слова Володи-
мира Гройсмана Укрінформ.

Анонсовано й звіт керів-
ництва Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій 
— за підсумками перевірок 
громадських об’єктів що-
до дотримання правил без-
пеки, передусім пожежної. 
Це заплановано на середи-
ну травня.

Володимир Гройсман на-
голосив, що реакція на пере-
вірки буде миттєвою і жор-
стокою — аж до застосуван-
ня спецпід розділів і сил Наці-
ональної гвардії для закриття 
організацій-порушників. «Хай 
потім судяться. Ніхто не має 
права нехтувати правилами 
безпеки для людей. Оце моя 
вимога», — чітко окреслив 
перспективу Прем’єр-міністр.

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Про те, що війна отру-
ює нашу землю, еко-

лог організації «Еколо-
гія-Право-Людина» спів-

робітник Інституту зо-
ології ім. І. Шмальгаузе-
на НАН України Олек-
сій Василюк говорить не 
вперше. Однак на недав-
ній прес-конференції у 
Сєвєродонецьку він ще 

й наголосив на нових ри-
зиках для населення, що 
живе на прифронтових 
територіях. Ці люди не-
забаром можуть попо-
внити лави переселенців, 
стати екобіженцями че-

рез не придатні для про-
живання людини умо-
ви. А ще — про невтішні 
перспективи цих за-
бруднених терито-
рій та проблеми для 
місцевої влади. 3
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 

F03GL21450 Право вимоги за кредитним договором № 1156306/03 (забезпечення: дві поруки)
F03GL21451 Право вимоги за кредитним договором № 108/03 (забезпечення: порука)
F03GL21452 Право вимоги за кредитним договором № 2218807/03 (забезпечення: порука)
F03GL21453 Право вимоги за кредитним договором № 1420506/03 (забезпечення: порука)
F03GL21454 Право вимоги за кредитним договором № 171-07-Г (забезпечення: порука)
F03GL21455 Право вимоги за кредитним договором № 23308/01 (забезпечення: порука)
F03GL21456 Право вимоги за кредитним договором № 840007/02 (забезпечення: порука)
F03GL21457 Право вимоги за кредитним договором № 1244007/02 (забезпечення: порука)
F03GL21458 Право вимоги за кредитним договором № 110607\02 (забезпечення: порука)
F03GL21459 Право вимоги за кредитним договором № 6607/02 (забезпечення: порука)
F03GL21460 Право вимоги за кредитними договорами № 98007/01 (забезпечення: порука), № 98707/01 

(забезпечення: порука), № 83207/01 (забезпечення: порука), № 54107/01 (забезпечення: порука),  
№ 80007/01 (забезпечення: порука)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177231/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177232/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177233/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177234/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177235/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177236/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177237/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177238/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177239/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177240/index.php?lang=ru 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/177241/index.php?lang=ru 
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 21.05.2018 р. Час проведення від-

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
У провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 426/11506/16-к віднос-
но Ляміна Дмитра Леонідовича, 04.10.1972 р.н., зареєстровано-
го за адресою: м. Луганськ, Сливи Вадима Ігоровича, 09.03.1968 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Луганськ, Дмитрова Генна-
дія Миколайовича, 09.02.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: 
Луганська обл., м. Кадіївка, обвинувачених у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 2 травня 2018 року о 14.00 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник C. M., судді Юрченко C. O., Половинка В. О.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області перебуває кримінальне провадження № 426/7653/17 
відносно Булишева Романа Валерійовича, 15.06.1977 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Булишев Р. В. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке 
відбудеться 2 травня 2018 року о 10.00 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колігією суддів у складі:  
головуючий суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М.,  
Половинка В. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Алексє-

єву Альону Олександрівну, 21 березня 1978 р.н., зареєстрова-
ну в Донецькій обл., м. Слов’янськ, вул. Маломіська, 80, фак-
тично проживає в м. Донецьк, вул. Дзержинського, 6, кв. 20, як 
обвинувачувану в кримінальному провадженні за ст. 258-3 ч. 1  
КК України.

Судове засідання відбудеться 16.05.2018 р. о 15.45 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження об-
винувачена вважається належним чином ознайомленою з її зміс-
том.

Суддя В. Г. Смотрицький

Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-
ального округу Сумської області Хоменко О. В. повідо-
мляє, що після смерті Провозьон Володимира Васильо-
вича, 01.07.1957 року народження, який помер 20 берез-
ня 2018 року, останнім місцем реєстрації якого було: се-
ло Лікарське, вулиця Шкільна, будинок 24, Сумського ра-
йону Сумської області, була заведена спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців у строк до 20 вересня 2018 
року звернутися до нотаріуса за адресою: 40035, місто 
Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, корпус 30, кварти-
ра 131, або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068-517-33-04, 
099-422-73-04.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року 
народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Пугач М. М. (зареєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) 
викликається на 25.04.2018 року о 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі 
в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за 
відсутності обвинуваченої (in absentia), яка переховується від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеці-
альне судове провадження) та оголошена у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомленою з її змістом.

Підозрюваний Сташевський Іван Володими-
рович, 13.07.1987 р.н., на підставі ст.ст. 133, 135, 
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись о 10 
год. 00 хв. 24.04.2018 р. до кабінету №112 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області, до слід-
чого СВ Управління СБ України в Запорізькій об-
ласті Гріщенко М. О. за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 62, для повідомлення про 
завершення досудового розслідування та озна-
йомлення з матеріалами у кримінальному про-
ваджені №22016080000000001 від 26.01.2016 за 
підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Топалова Олена Анатоліївна, 28.01.1982 р.н., яка зареєстрована та фактично про-
живає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр. Красногвардійський, буд. 12, кв. 58, особу по-
свідчує паспорт громадянки України серії МЕ 416010, виданий Калінінським РВ ДМУ ГУ МВС Укра-
їни в Донецькій області 18.04.2007, вам необхідно з’явитись о 10.00 год. 25 квітня 2018 року до 
каб. № 308 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській областях до ст. слідчого в ОВС Велічка Д. В. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручення вам процесуальних докумен-
тів при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійснені спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018050000000045 від 12.03.2018 за 
ч. 2 ст. 258-5 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здійснення подаль-
шого спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Немиткін Олександр Олександрович, 25.10.1985 року народження, що зареєстрований за адресою: До-
нецька область, місто Горлівка, вулиця Вікова, будинок 23а; на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,  Вам необхідно 
з’явитися  24.04.18, 25.04.18, 26.04.18 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області, до слідчого Кирильчук Я. В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а; 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні   № 42017050000000073  від  24.01.2017 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслі-
дування, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до вимог 
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Немиткін Денис Олександрович, 17.11.1977 року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька 
область, місто Горлівка, вулиця Макарова, будинок 40; на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,  Вам необхідно 
з’явитися  24.04.18, 25.04.18, 26.04.18 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області, до слідчого Кирильчук Я. В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а; 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні   № 42017050000000114  від  02.02.2017 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслі-
дування, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до вимог 
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо захисту дітей від сексуальних 

зловживань та сексуальної експлуатації
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) статтю 155 викласти в такій редакції:
«Стаття 155.  Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадця-

тирічного віку, вчинені повнолітньою особою, —
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на 

той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку по-

кладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо 
вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків або без такого.

Примітка. У статтях 155, 156 цього Кодексу під близькими родичами або членами 
сім’ї слід розуміти осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 3 Кримінально-
го процесуального кодексу України»;

2) частину другу статті 156 викласти в такій редакції:
«2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близь-

кими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого 
або піклування про нього, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків або без такого»;

3) статтю 302 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залучен-

ням малолітньої особи, —
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
14 березня 2018 року 
№ 2334-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до пункту 9  

розділу V «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» щодо продовження терміну 

прийняття в експлуатацію об’єктів 
будівництва, збудованих без дозволу  

на виконання будівельних робіт
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Абзаци перший – п’ятий пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону Укра-

їни «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 
№ 34, ст. 343; 2015 р., № 10, ст. 59) замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 
робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на 

яких розміщені об’єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного 
цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за ре-
зультатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садиб-
ні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних ме-
трів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 ква-
дратних метрів;

збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призна-
чення».

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами четвертим 
та п’ятим.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконав-

чої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
22 березня 2018 року 
№ 2363-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 березня 2018 р. № 181-р 
Київ

Про затвердження розподілу у 2018 
році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проведення робіт, 
пов’язаних зі створенням і забезпеченням 

функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, у тому числі  

послуг соціального характеру,  
в форматі «Прозорий офіс»

1. Затвердити розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціону-
вання центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального ха-
рактеру, в форматі «Прозорий офіс», в обсязі 142 681,523 тис. гривень згідно з до-
датком.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити погодження розподілу, передба-
ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження  Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2018 р. № 181-р

РОЗПОДІЛ 
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування 
центрів надання адміністративних послуг, у тому 

 числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»
Найменування місцевого бюджету  

адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції,  

тис. гривень
м. Бахмут 18 000
м. Дружківка 17 961,176

м. Кам’янське 10 229,51
м. Кропивницький 18 000
м. Мирноград 17 000
м. Новоград-Волинський 18 000
м. Рубіжне 3 367,692
м. Чернігів 7 508,565
отг м. Мерефа 17 681,692
отг м. Радивилів 1 144,161
отг смт Гніздичів 368,499
отг смт Мельниця-Подільська 3 416,647
отг смт Скала-Подільська 3 560,941
отг с. Байківці 1 058,622
отг с. Великі Дедеркали 4 204,018
отг с. Студена 1 180

Усього 142 681,523

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 210-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного закладу «Вузлова лікарня 

станції Чернігів Південно-Західної залізниці» 
у спільну власність територіальних громад 

Чернігівської області
Передати цілісний майновий комплекс державного закладу «Вузлова лікарня 

станції Чернігів Південно-Західної залізниці» (код згідно з ЄДРПОУ 01110877), що 
розміщений на земельній ділянці загальною площею 3,1911 гектара (кадастровий 
номер 7410100000:01:031:0121), у спільну власність територіальних громад Черні-
гівської області.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 214-р 
Київ

Про підписання Протоколу про внесення змін 
до Угоди між Урядом України  

і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків  

на доходи
Схвалити проект Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Уря-

дом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання по-
датковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича підписа-
ти зазначений Протокол.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Світові рекорди 
українських школярів
ПЕРЕМОЖЦІ. Закарпатець Валентин Фречка став найкращим 
в олімпіаді з екології, а харків’янка Аліна Гарбузова завоювала 
математичний олімп серед дівчат

Василь БЕДЗІР, 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

Валентин Фречка, 
який навчається в 

11-му класі загальноос-
вітньої школи села Сте-
блівка, що в Хустсько-
му районі на Закарпат-
ті, кілька років поспіль 
перемагає в національ-
них олімпіадах з 
екології та біоло-
гії. Щойно він по-
вернувся з Між-
народної учнів-
ської олімпіа-
ди з екології 
Golden climate, 
яка проходила 
в столиці Кенії 
— місті Най-
робі. Юні нау-
ковці з різних 
країн презен-
тували й за-
хищали тут 
власні до-
слідницькі про-
екти.

Юний закарпатець 
представив винахід, який 
міжнародне журі визна-
ло унікальним. Він стосу-

ється виробництва 
паперу з опалого листя. 
Ш коляр разом зі своєю 
вчителькою збирав опале 

листя, відсор-
товував його 
в місткості, в 
яких проходи-
ли хімічні про-
цеси. Проміж-
ним резуль-
татом стало 
отрим ання це-

люлози, а кінцевим — ви-
сушений аркуш паперу.

За свій винахід і вмілий 
його захист на міжнарод-
ній олімпіаді школяр здо-
був золоту нагороду та 
Гран-прі для України. 
Раніше Валентин у скла-
ді делегації від МАН пе-
реміг у Міжнародному 
фестивалі інженерних 
наук і технологій «І-Fest» 
у Тунісі. Звідти він також 
привіз золоту медаль.

Успіхи юнака поміти-
ла «доросла наука»: хло-
пець уже отримав за-
прошення до США. Там 
у разі успішного захис-
ту технології виготовлен-
ня паперу з опалого лис-
тя Валентин Фречка мо-
же отримати стипендію з 
можливістю подальшого 
навчання у Сполучених 
Штатах.

А на VII Європейській 
математичній олімпіа-
ді для дівчат, яка прохо-
дила у Флоренції, хар-
ківська школярка Алі-
на Гарбузова завоюва-
ла золоту медаль. У пре-
стижних математичних 
перегонах брали участь 
195 школярок із 51 краї-
ни. Нашу державу пред-
ставляли чотири учениці: 
Аліна Гарбузова, учени-
ця 11 класу Харківсько-
го фізико-математичного 
ліцею №27, і три киянки 
— Катерина Горох, Ка-
рина Нечипорук та Анас-
тасія Руденко.

Як повідомили в депар-
таменті освіти Харків-
ської міської ради, Алі-
на набрала максимальну 
кількість балів (42) і ста-
ла переможницею. Тепер 
на неї чекає відбірковий 
етап на Міжнародну ма-
тематичну олімпіаду. За 
умовами змагання, учас-
ниці «дівчачої» олімпіади 
розв’язували кілька за-
вдань, які за складністю 
не відрізняються від за-
вдань Міжнародної мате-
матичної олімпіади.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +19  +24
Житомирська +3    +8 +19  +24
Чернігівська +1    +6 +17  +22
Сумська +1    +6 +16  +21
Закарпатська +3    +8 +19  +24
Рівненська +4    +9 +20  +25
Львівська +4    +9 +21  +26
Івано-Франківська +3    +8 +22  +27
Волинська +4    +9 +20  +25
Хмельницька +4    +9 +20  +25
Чернівецька +3    +8 +22  +27
Тернопільська +4    +9 +20  +25
Вінницька +3    +8 +20  +25

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +19  +24
Кіровоградська +3    +8 +19  +24
Полтавська +3    +8 +17  +22
Дніпропетровська +3    +8 +16  +21
Одеська +5  +10 +18  +23
Миколаївська +4    +9 +18  +23
Херсонська +4    +9 +17  +22
Запорізька +3    +8 +16  +21
Харківська +2    +7 +15  +20
Донецька +3    +8 +14  +19
Луганська +2    +7 +14  +19
Крим +6  +11 +15  +20
Київ +6    +8 +21  +23

Укргiдрометцентр
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Будемо жити! 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Сумах, на розі вулиць Ремісничої та Леоніда 
Бикова, зусиллями активістів та небайдужих містян на честь ви-
датного українського режисера й актора Леоніда Бикова відкри-
то пам’ятний знак у вигляді двох нерівномірних гранітних стел з 
меморіальною табличкою, портретом актора, військовим літаком-
винищувачем часів Другої світової війни та словами «Вулицю на-
звано на честь видатного українського актора та режисера Лео-
ніда Бикова. Будемо жити!» Відкриття знака приурочено до річни-
ці смерті кінематографіста, якому цьогоріч у грудні виповнилося 
б 90 років. Як відомо, на честь Леоніда Бикова вулиці названо не 
тільки в Сумах, а й у Харкові, Дружківці, Покровську, Краматор-
ську, Слов’янську, бульвар у Києві. А на адміністративному корпу-
сі кіностудії імені О. Довженка встановлено меморіальну дошку. 

«Мамину силу» 
відкрили в Черкасах

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ФОТОПРОЕКТ. «У нашім раї, на землі, нічого кращого немає, 
як тая мати молодая з своїм дитяточком малим...» — ці Шевчен-
кові рядки згадав під час презентації фотопроекту «Мамина си-
ла», яка відбулася в Черкаському художньому музеї. Його учас-
ницями стали 16 молодих жінок, які вигодовують немовлят груд-
дю. Протягом трьох місяців автор проекту фотограф Ольга Но-
сова-Єлісєєва мала можливість не тільки близько спостерігати 
за спілкуванням мам і їхніх малюків, а й зробити чимало чудових 
світлин, 32 з яких увійшли до виставкового циклу. 

А надихнув фотохудожницю на створення такого циклу влас-
ний досвід годування сина. Про користь грудного вигодовуван-
ня нині розповідають багато, але варто самому побачити і від-
чути й красу цього процесу. Як наголосила автор проекту, її 
героїні надихають на природне вигодовування і допомагають 
жінкам у реальному житті. Більшість учасниць беруть активну 
участь у діяльності мережі підтримки грудного вигодовування 
«Молочна спільнота». Цю організацію створили мами Черкас, 
вона безплатно надає підтримку жінкам і їхнім родинам у пері-
од грудного вигодовування.

Після презентації виставки в галереях Черкас та Києва фо-
тороботи передадуть для розміщення в пологовому будинку.
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Українські учасниці VII Європейської математичної олімпіади для дівчат (EGMO).  
Аліна Гарбузова — третя ліворуч

Переможець 
міжнародної 
олімпіади  
в Кенії 
Валентин 
Фречка

Отруєнню бджіл завадить інтернет
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. Зроблено 
черговий крок у розв’язання 
проблеми отруєння бджіл 
у Херсонській області. У де-
партаменті АПК Херсонської 
облдержадміністрації від-
булася зустріч між керівни-
цтвом Херсонської облас-
ної спілки бджолярів та гро-
мадської організації «Гранд 
е ксперт», на якій обгово-
рили проблеми розвитку 
бджільництва. 

Тут було представлено ін-
формаційний онлайн-ресурс, 
завдяки якому пасічники Хер-
сонщини зможуть оперативно 
отримувати інформацію що-
до оброблення полів пестици-
дами, щоб уникнути контактів 
бджіл з отруйними речовина-
ми. Проект створено з ініціа-
тиви українських бджолярів, 
це безкоштовний ресурс, на 
якому аграрії зазначатимуть, 
де, коли і чим обробляти-
муть поля. Бджолярі, чиї пасі-
ки розташовано в 10-кіломе-
тровій зоні, отримуватимуть 

смс-повідомлення з інформа-
цією про оброблення. На ви-
конання Закону України «Про 
бджільництво» інформацію 
щодо оброблення пестицида-
ми мають розміщувати у ЗМІ, 
для цього організація «Гранд 
експерт» випускатиме щоден-
ний бюлетень, який надходи-
тиме до бібліотек, у Мін’юст та 
інші місця публічного доступу. 

Директор департаменту 
АПК Олександр Паливода на-
гадав, що рік тому до депар-
таменту звернулися херсон-
ські бджолярі зі скаргами на 

отруєння бджіл під час хіміч-
ного оброблення полів. 

«Тоді з ініціативи наших 
спеціалістів було створено 
громадську організацію, яка 
об’єднала пасічників облас-
ті для розв’язання спільних 
проблем, — зазначив чинов-
ник. — Було проведено пере-
говори між представниками 
об’єднання пасічників та фер-
мерів. Робота з таким інтер-
нет-ресурсом стане у пригоді 
обом сторонам і дасть змогу 
їм цивілізовано вести госпо-
дарську діяльність». 
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