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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ми маємо не лише зробити 

все, щоб ця трагедія 
ніколи не повторилася. 

Ми мусимо винести урок. 
А Чорнобильська зона 

має стати місцем нових 
прогресивних технологій, 

територією змін».

Перша черга 
«Охматдиту» 
приймає пацієнтів

НАРЕШТІ! Перший пусковий комплекс Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит» повністю оснащено, і він уже 
приймає пацієнтів із надскладними діагнозами. 

«Тут кілька років тому була руїна. Тисячі дітей не могли лікувати-
ся, обстежуватися. Я взяв зобов’язання, і першу частину комплек-
су ввели в експлуатацію. Відбулося відкриття. Тут сучасне облад-
нання, гарний колектив, фахівці високого рівня. Моя мета — до-
помагати дітям. Перший пусковий комплекс повністю забезпечено 
обладнанням та персоналом, другий здамо до кінця 2019 року», — 
запевнив учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час від-
відання лікарні. Глава уряду побував у діагностичних центрах мед-
закладу й поспілкувався з персоналом, передусім молодими ліка-
рями, які щойно розпочинають професійний шлях, повідомляє де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріа-
ту КМУ. «Дуже добре, що є молоді. Дуже добре, що вони у 23—24 
роки живуть справою цієї лікарні. Зараз ми займаємося питаннями 
збільшення зарплат лікарям», — наголосив Прем’єр-міністр.

32 млрд грн
спрямував у квітні Пенсійний фонд 

на забезпечення виплати пенсій. 
Фінансування вже завершено 

СТАНДАРТИ. Упровадження нової системи контролю якості 
та безпеки на зернозберігальних підприємствах — завдання 
непросте, та необхідне

Щоб був насущний  
і про запас

Президент про перетворення зони ЧАЕС на майданчик 
екологічних і наукових ноу-хау
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Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України «Про 
затвердження форм списків осіб, яких було незаконно 
позбавлено особистої свободи, щодо яких прийнято 
рішення про виплату одноразової грошової допомоги»
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Резолюція ПАРЄ: Азербайджан — не єдина 
країна, яка підкуповує депутатів асамблеї
ГЕОПОЛІТИКА. У Парламентській асамблеї Ради Європи настав чорний день після звіту про 
причетність деяких її членів до спільних корупційних схем

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Парламентська асамблея 
Ради Європи (ПАРЄ) роз-

гляне механізм санкцій проти 

тих депутатів, яких було ви-
знано причетними до коруп-
ції під час співпраці із владою 
Азербайджану. ПАРЄ перегля-
не норми свого регламенту, ко-
декс поведінки депутатів, щоб 

зробити жорсткішими крите-
рії призначення голів коміте-
тів, моніторингових місій і до-
повідачів ПАРЄ. Це має зро-
бити організацію стійкішою до 
корупції. Бо асамблея переко-

нана, що корупційна практи-
ка існує серед членів ПАРЄ не 
лише у відносинах з Баку, а й 
з урядами і парламентськими 
делегаціями інших країн-чле-
нів РЄ. Про це йдеться у резо-

люції «Подальша діяльність за 
підсумками звіту незалежно-
го слідчого органу про звинува-
чення в корупції (IBAC) в 
ПАРЄ», яку ухвалили у 
Страсбурзі. 

ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС

В областях на ремонт доріг  
залучають понадпланові митні 
надходження, а підрядники 
виправляють торішні недоліки 
власним коштом 
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Державний акт на земельну ділянку: Серія ДН №091620 від 29.03.2005 р., кадастро-
вий номер 1410137400:00:034:0162, земельна ділянка має площу 0,0056 га, яка роз-
ташована: м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Н. Герасименка, 59, держакт вида-
ний на підставі Договору дарування земельної ділянки №4200 від 20.11.2004 р. та за-
реєстровано в книзі записів № 010514600078; вищевказаний державний акт, виданий 
начальником Донецького міського управління земельних ресурсів А. Ф. Мирошничен-
ко, що належить Климець Марині Анатоліївні, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: І –ДН № 007959 від 03.07.2002 р. площею 

0,0388 га, яка розташована за адресою: м. Донецьк, Куйбишевський район, вулиця Ду-

бравна, 31, держакт виданий на підставі Договору дарування № 3112 від 04.06.2002 р., 

виданий Головою Донецької міської ради народних депутатів Лук’янченко О. О. та за-

реєстрований в книзі записів державних актів за № 6-1710 на ім’я Климець Марина 

Анатоліївна, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Втрачений паспорт 

громадянина України СО 346648, 

виданий Подільським РУ ГУ МВС 

України в місті Києві на ім’я 

Приходько Олег Анатолійович, 

вважати недійсним.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Фурмана Олега Олександровича, 
23.02.1972 року народження, уродженця с. Заліське Тальнів-
ського району Черкаської області, зареєстрованого за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 
23.

Судове засідання відбудеться 2 травня 2018 року о 12 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 236.

Суддя І. О. Мельник

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (дублі-
кат), а саме: житловий будинок, від 10.12.2003 р., серія та но-
мер бланка САВ381005, який знаходиться за адресою: м. До-
нецьк, вулиця Герасименка сержанта, буд. 57, видане Управ-
лінням комунального господарства Донецької міської ради, на 
підставі Свідоцтва про право власності від 10.12.2003 р., рішен-
ня виконкому Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 
12.11.2003 р., № 813/4, видане начальником управління М. В. 
Баранецьким  на ім’я Климець Марина Анатоліївна, вважати  
недійсним в зв’язку з втратою.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Осоченко Інесу Костянти-
нівну, 19.09.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: 95053, вул. Мате Зал-
ки, 7б, кв. 104, м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 07 травня 2018 року об 11 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районно-
го суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням судді 
Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про продовження строку проведення спеціального розслідування 

щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни 
походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо 
імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі  
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і тор-
гівлі України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо ім-
порту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та 
експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продо-
вження строку проведення спеціального розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною третьою статті 8 Закону, Ко-
місія прийняла рішення від 20.04.2018 № СП-388/2018/4411-05 про продовжен-
ня до 330 днів строку проведення спеціального розслідування щодо імпор-
ту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та 
експорту, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 31.07.2017 № СП-
377/2017/4411-05.

Вищезазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цьо-
го повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту 
в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки 

Польща та Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаро-

виробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 20 квітня 2018 року Між-
відомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула скаргу ТОВ «Ки-
ївгума» (далі — заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслі-
дування щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походжен-
ням із Польщі та КНР» (далі — скарга), а також звіт і висновки Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати прове-
дення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного 
призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її пода-

но належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну пробок гу-

мових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської На-
родної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ці-
ни були нижчими за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Республіки Польща 
та Китайської Народної Республіки, при цьому рівень демпінгової маржі не може вва-
жатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну пробок 
гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської На-
родної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до 
заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, у період 2014 — 2016 роки та друге півріччя 2016 р. —  
перше півріччя 2017 р. порівняно  з 2014 р.:

частка імпорту з Республіки Польща відносно споживання зросла на 64 %, 165 % 
та 140 % відповідно;

частка імпорту з Китайської Народної Республіки відносно споживання зросла на 3 
% у 2015 р., та скоротилась у наступні періоди на 46 % і 69 % відповідно;

частка сукупного імпорту з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки 
відносно споживання зросла на 42 %, 90 % та 66 % відповідно;

частка імпорту з Республіки Польща відносно виробництва заявника зросла на 76 
%, 283 % та на 179 % відповідно;

частка імпорту з Китайської Народної Республіки відносно виробництва заявника 
зросла на 12 % у 2015 р. та протягом наступних періодів зменшилась на 23 % і 64 % 
відповідно;

частка сукупного імпорту з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки 
відносно виробництва заявника зросла на 53 %, 175 % та 93 % відповідно;

обсяги виробництва заявника скоротилися на 14 %, 27 % та 10 % відповідно;
виробничі потужності заявника скоротилися на 5 %, 13 % та 9 % відповідно;
використання виробничих потужностей заявником скоротилося на 10 %,  

17 % та 2 % відповідно;
обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку скоротилися на 24 %, 32 % та 

29 % відповідно;
ціна продажу заявника на внутрішньому ринку (дол. США/тонну) скоротилася на 

9 %, 14 % та 16 % відповідно;
собівартість заявника (дол. США/тонну) скоротилася на 7 %, 11 % та 13 % відпо-

відно;
обсяги експорту заявника зросли на 11 %, 11 % та 33 % відповідно;
зайнятість заявника зросла у 2015 р. на 5 %, скоротилася у 2016 р. на 3 %, однак 

зросла в останньому періоді на 4 %;
заробітна плата заявника скоротилася на 1 % у 2015 р., однак зросла у наступні пе-

ріоди на 51 % та 84 % відповідно;
коефіцієнт ліквідності заявника протягом періоду дослідження не змінювався і ста-

новив менше 1;
інвестиції заявника скоротились на 60 %, 31 % та 47 % відповідно;
продуктивність (фондовіддача основних фондів) заявника зросла на 18 % у 2015 

р. та на 41 % у 2016 р.
рентабельність заявника була від’ємною, а виробництво збитковим.
У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рі-

шення № АД — 386/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розсліду-
вання щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: пробки гумові медичного 
призначення, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походжен-
ням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.
У разі коли розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі 

особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути ко-
рисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не 
на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мі-
некономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені 
Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги що-
до проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування 
повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електро-
нної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності 
(виробник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслі-
дування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та 

супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденцій-
ний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіден-
ційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 20 квітня 2018 року № АД — 386/2018/4411-05 
набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 
факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua. 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів  

щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення  
місткістю до 0,15 л походженням із Російської Федерації 

у зв’язку із закінченням строку їх застосування
Відповідно до статей 12 і 19 Закону України «Про захист національного товарови-

робника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 20 квітня 2018 року Міжвідомча 
комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула вимогу Приватного акціо-
нерного товариства «Мар’янівський склозавод» (далі — заявник) щодо перегляду ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення 
місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням стро-
ку їх застосування (далі — вимога), а також звіт і висновки Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведен-
ня процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної та-
ри медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням із Російської Федерації у 
зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила нижченаведене.
Вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні  

статті 11 та частини шостої статті 12 Закону. 
У вимозі містяться достатні докази того, що у 2015 р. скляна тара медичного при-

значення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації ввозилася на митну 
територію України за цінами значно нижчими ніж ціни продажу на внутрішньому рин-
ку. Зокрема, за результатами порівняння середніх цін продажу на внутрішньому ринку 
Російської Федерації із середніми експортними цінами продажу в Україну було вста-
новлено, що внутрішні ціни перевищують експортні ціни на 49 % та 65 %, в залежності 
від коду УКТЗЕД, — середні ціни по двох кодах перевищують на 58,5%.

У вимозі містяться достатні докази того, що застосування антидемпінгових заходів 
частково усунуло шкоду, завдану заявникові демпінговим імпортом, і позитивно впли-
нуло на фінансово-економічний розвиток його становища. Зокрема, у період засто-
сування антидемпінгових заходів (період 2013 — 2016 роки та IV квартал 2016 р. — 
III квартал 2017 р.) у порівнянні з періодом до застосування антидемпінгових заходів 
(II квартал 2011 р. — I квартал 2012 р.):

обсяги виробництва заявника скоротилися на 4 % у 2013 р., на 2 % у 2014 р. 
та на 8 % у 2015 р., зросли на 7 % та 5 % у 2016 р. та за період IV кв. 2016 р. —  
III кв. 2017 р. відповідно;

виробничі потужності заявника скоротилися на 5 % у 2013 р., на 3 %  
у 2014 р., зросли на 2 % у 2015 р., на 6 % у 2016 р. та на 4 % за період IV кв. 2016 р. 
— III кв. 2017 р.;

обсяги продажу заявника на внутрішньому ринку зросли на 36 %, 34 %, 18 %, 33 %, 
35 % відповідно;

ціна продажу заявника на внутрішньому ринку в доларовому еквіваленті зросла у 
2013 р. на 5 % та знижувалася у наступні періоди на 17 %, 36 %, 41 % та 40 % відпо-
відно;

собівартість заявника в доларовому еквіваленті збільшилася на 1% у 2013 р.  та 
скорочувалася в наступні періоди на 15%, 36%, 45% та 42% відповідно;

залишки готової продукції на складах знизилися на 54 %, 66 %, 55 %, 31 % та 25 % 
відповідно;

продуктивність праці збільшилася на 10 %, 7 %, 2 %, 20 % та 16 % відповідно;
зайнятість зменшилася на 13 %, 8 %, 10 %, 11 % та 10 % відповідно.
У вимозі містяться достатні докази того, що становище російських експортерів та 

економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових ви-
дів демпінгу, що заподіює шкоду.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Зако-
ну Комісія прийняла рішення № АД — 387/2018/4411-05 про порушен-
ня та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Украї-
ну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням із Ро-
сійської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування та продовжи-
ла дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 24.05.2013  
№ АД — 293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів 
щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л похо-
дженням з Російської Федерації» до прийняття Комісією відповідного рішення за ре-
зультатами цього перегляду.

Товар, що є об’єктом перегляду, має такий опис: скляна тара медичного призна-
чення місткістю до 0,15 л та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 
(не більш як 0,15 л) та 7010 90 79 00 (не більш як 0,055 л). Країна походження това-
ру — Російська Федерація.

Проведення перегляду доручено Мінекономрозвитку. У разі коли перегляд стосу-
ється інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мі-
некономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду. Ін-
формація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на 
голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Міне-
кономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені 
Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвит-
ку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо 
проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду пови-
нна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної 
пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (ви-
робник, імпортер, експортер тощо).

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення пере-
гляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Інфор-
мація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжу-
ватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний харак-
тер, необхідно підготувати та надіслати до Мін економрозвитку її конфіденційну та не-
конфіденційну версії.

Рішення Комісії від 20 квітня 2018 року № АД — 387/2018/4411-05 набирає чиннос-
ті з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36; e-mail: tradedefence@
me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,  

факс (044) 253-63-71, e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 308 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 19 серпня 2015 р. № 656
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 

«Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 25 квітня 2018 р. № 308

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 р. № 656
1. У Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердже-

ному зазначеною постановою:
1) у пункті 8:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) працівникам закладів вищої освіти (наукових установ):
які мають:
- науковий ступінь;
- вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового спів-

робітника);
- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівни-

ків, визначений МОН;
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної осві-

ти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використан-
ням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи);

- документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання 
звання (крім осіб з інвалідністю I групи);

які опублікували наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних нау-
кометричних баз, рекомендованих МОН, у кількості, визначеній МОН;

які підготували докторів філософії (кандидатів наук) у кількості, визначеній 
МОН;»;

у підпункті 2:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівни-

ків, визначений МОН;»;
абзац восьмий після слів «виданнях інших держав» доповнити словами «у 

кількості, визначеній МОН;»;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«які підготували лауреатів міжнародних чи державних премій України, кон-

курсів, виставок, оглядів, фестивалів або осіб, яким присвоєно почесні звання 
України, у кількості, визначеній МОН.»;

2) у пункті 9:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) працівникам закладів вищої освіти:
які мають:
- науковий ступінь;
- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівни-

ків, визначений МОН;
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної осві-

ти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використан-
ням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи);

- документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання 
звання (крім осіб з інвалідністю I групи);

які опублікували наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних нау-
кометричних баз, рекомендованих МОН, у кількості, визначеній МОН;»;

у підпункті 2:
абзац третій після слів «Заслужений діяч мистецтв України» доповнити сло-

вами «, «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслу-
жений архітектор України», «Заслужений працівник культури України», «Заслу-
жений майстер народної творчості України»;

абзац четвертий викласти в такій редакції;
«- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівни-

ків, визначений МОН;»;
абзац шостий після слів «виданнях інших держав» доповнити словами «у 

кількості, визначеній МОН»;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«які підготували лауреатів міжнародних чи державних премій України, кон-

курсів, виставок, оглядів, фестивалів у кількості, визначеній МОН.»;
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам закладів 

вищої освіти та наукових установ, які мають науковий ступінь; період роботи 
на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН; 
наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, ре-
комендованих МОН, у кількості, визначеній МОН; сертифікат відповідно до За-
гальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або ква-
ліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та докумен-
ти, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання (крім 
осіб з інвалідністю I групи).»;

4) пункт 13 та абзац перший пункту 21 після слів «вчених звань» доповнити 
словами «, у тому числі за порушення академічної доброчесності,»;

5) у тексті Порядку слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і фор-
мах числа замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і 
числі.

2. У зразках державних документів про присвоєння вчених звань, затвердже-
них зазначеною постановою:

1) у зразку атестата доцента слова «вищого навчального закладу» замінити 
словами «закладу вищої освіти», а слова «або спеціальності» виключити;

2) у зразку атестата професора слова «вищого навчального закладу» замі-
нити словами «закладу вищої освіти», а слова «або спеціальності» виключити;

3) у зразку атестата старшого дослідника слова «вищого навчального закла-
ду» замінити словами «закладу вищої освіти», а слова «кафедри або» виклю-
чити.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ПРОФЕСОРІВ  КАФЕДР
терапевтичної стоматології - 1ст.
педіатрії №1 - 1ст.
гігієни і екології №4 - 0,25 ст.
внутрішньої медицини №2 - 0,75 ст.
ДОЦЕНТІВ  КАФЕДР
медичної і біологічної фізики та інформатики - 1 ст.
внутрішньої медицини №1 - 1,5 ст.
мікробіології, вірусології і імунології - 1 ст.
гігієни та екології №1 - 1 ст.
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії - 1 ст.
інфекційних хвороб - 1 ст.
ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології - 1 ст.
педіатрії №4 - 1ст.
дерматології та венерології - 1 ст.
анатомії людини - 1ст.
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету - 1 ст.
ортопедичної стоматології - 3 ст.
акушерства і гінекології №2 - 1 ст.
біоорганічної та біологічної хімії - 1 ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №2 - 1,25 ст
оперативної хірургії та топографічної анатомії - 1 ст.
урології - 1 ст.
загальна хірургія №2 - 1 ст.
онкологія - 1 ст.
радіологія та радіаційна медицина - 2 ст.
хірургія №4 - 0,25 ст.
АСИСТЕНТІВ  КАФЕДР
акушерства  і гінекології №3 - 1 ст.
педіатрії №1 - 1 ст.
терапевтичної стоматології - 1 ст.
загальної хірургії №1 - 1,25 ст.
організації та економіки фармації - 1 ст.
фармакогнозії та ботаніки - 1 ст.
загальної практики (сімейної медицини) - 3,75 ст.
дитячої хірургії - 1 ст.
акушерства і гінекології №2 - 1 ст.
фармакології - 1 ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №1 - 1,5 ст.
травматології та ортопедії - 0,5 ст.
хірургії №2 - 1 ст.
акушерства і гінекології №1 - 1 ст.
судової медицини та медичного права - 1 ст.
соціальної медицини та громадського здоров’я - 2 ст.
внутрішньої медицини №4 - 2 ст.
медицини надзвичайних  ситуацій та тактичної медицини - 4 ст.
інфекційних хвороб - 2 ст.
онкології - 1 ст.
ортопедії та травматології - 0,5 ст.
ортопедичної стоматології - 1 ст.
оториноларингології - 1 ст.
анатомії людини - 3 ст.
дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стома-
тологічних  захворювань

- 1,5 ст.

гістології та ембріології - 0,25 ст.
біоорганічної та біологічної хімії - 1,5 ст.
хірургічної  стоматології та щелепно-лицевої хірургії - 1 ст.
медичної та загальної хімії - 1 ст.
дерматології та венерології - 0,5 ст.
гігієни та екології №3 - 0,75 ст.
неврології - 1,75 ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №2 - 0,75 ст.
гігієни та екології №2 - 1 ст.
клінічної фармакології та клінічної фармації - 1 ст.
урології - 0,75 ст.
внутрішньої медицини №2 - 1 ст.
патофізіологія - 1 ст.
дитячих інфекційних хвороб - 1 ст.
клінічної імунології та алергології з секцією медичної  
генетики

- 0,5 ст.

внутрішніх хвороб стоматологічного факультету - 0,5 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
фізіології - 1 ст.
фізичного виховання і здоров’я - 1,5 ст.
патофізіології - 1 ст.
судової медицини та медичного права - 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
латинської мови - 1 ст.
судової медицини та медичного права - 1 ст.
україністики - 3 ст.
медичної  і біологічної фізики та інформатики - 1 ст.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕПЕРЕРВНОЇ   
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
професори - 2 ст.
доценти - 3 ст.
асистенти - 3 ст.
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ, АНАСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ  
ТЕРАПІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
доценти - 0,5 ст.
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
доценти - 1 ст.
асистенти - 2 ст.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
асистенти - 2 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфіка-
ційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня пу-
блікації оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 10 травня 2018 
року о 10.00 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30 липня 1972 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ні-
колаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Вохмінова О. С.  

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Ві-

нниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 10 травня 2018 ро-
ку о 09.30 год. відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 року наро-
дження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Мартинчук Сергій Михайлович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Волошина С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 7 травня 2018 
року о 12.00 год. відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 1976 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Солод Андрій Володимирович та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Прокопчук А. В., Іванченка Я. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 7 травня 2018 
року о 12.30 год. відбудеться судове засідання в кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича, 1 січня 1983 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Євтодій Андрій Вікторович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Короля О. П., Сичука М. М.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красіль-
никова Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 8 травня 2018 року о 13 год. 55 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Запорож-
ця Петра Петровича, 11.01.1950 року народження (останні відомі місця про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а; АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 7 
травня 2018 року о 12 год. 10 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року наро-
дження, який зареєстрований за адресою: смт Білогорівка, вулиця Миру, 2, кв. 8 
Попаснянського району Луганської області, у судові засідання, які відбудуться 8 
травня 2018 року о 17 год. 00 хв. та 12 червня 2018 року о 09 год. 30 хв. у залі су-
дових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Рибіна Ю.В. у судове засідання, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Багрій

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвинувачен-
ням Семенової Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області від 10 квітня 2018 року розгляд кримінального провадження за об-
винуваченням Семенової Тетяни Вікторівни проводиться в порядку спеці-
ального судового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в підготовче су-
дове засідання на 7 травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеть-
ся в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,  

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться криміналь-
не провадження № 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за обвинувачен-
ням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімова Тараса Олего-
вича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 травня 2018 року о 08.20 год. у 
залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право 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 провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) знаходиться кримінальне прова-
дження відносно обвинуваченого Кіпки Володимира Анатолійовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 4 
травня 2017 року справу було призначено до судового розгляду на підставі об-
винувального акта у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Кіпки 
Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке проводиться в порядку спеціального су-
дового провадження.

Обвинувачений Кіпка В. А., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Мар’їнський р-н, с. Луганське, вулиця Ушакова, 54, викликається 4 травня 
2018 р. о 13 годині 00 хвилин до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Яцен-
ка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв. 109) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 11 травня 2018 року о 12 год. 55 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Філатову Єв-
генію Володимирівну, 15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 7 травня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинуваченого Єрмакова Івана Фе-
досовича, 01.01.1947 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Адміра-
ла Юмашева, 15а/17, м. Севастополь) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 03 травня 2018 року  
о 10 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського район-
ного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під головуванням  
судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове 
засідання як обвинуваченого Ткачука Володимира Петрови-
ча, 22.04.1976 року народження, уродженця с. Тинівка Жаш-
ківського району Черкаської обл., зареєстрований: Черкась-
ка обл., м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101, фактично про-
живає за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна,  
буд. 101.

Судове засідання відбудеться 16 травня 2018 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Гризоду-
бову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімферополь) у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 03 травня 2018 року о 10 год. 55 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 8 травня 
2018 року о 12.00 год. відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Коровіна Романа Анатолійовича, 5 
червня 1978 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Коровін Роман Анатолійович та захисник Варчук Анатолій Борисович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Бар’яка А. С., Гриневича B. C.



27 квітня 2018 року, п’ятниця, № 82 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Пе-
тропольського Олександра Олександровича, обвину-
ваченого за ч. 1 ст.258-3 КК України, спеціальний су-
довий розгляд якого відкладено на 09.00 год. 8 трав-
ня 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру 
Олександровичу необхідно з’явитись до зали судо-
вого засідання № 6 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85302, До-
нецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20, 
на 09.00 год. 8 травня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/261/18 за 
обвинуваченням Красовського С. С. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Красовський Сергій Сергійович, 29 січня 
1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 233/19, викликаєть-
ся до суду на 10.00 годину 4 травня 2018 р. (корп. 2, каб. 16) 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

Суддя Т. О. Мартишева

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

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костян-
тина Вікторовича в судове засідання на 7 травня 2018 
року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка C. M. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) у порядку спеціального судового прова-
дження. Обвинувачений Федоренко Сергій Миколайо-
вич, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд,  
б. 17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликаєть-
ся до суду на 09.00 год. 8 травня 2018 року (корп. № 2, 
каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

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. у підготовче судове засідання, що 
відбудеться 11.05.2018 року о 09:15 год. у 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.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Михайлова Володимира Петровича, 26.03.1956 р.н., про-
живаючого у м. Донецьку по вул. Краснознаменній, буд. 
№125, як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/1787/18 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
них правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в підготовче 
судове засідання, призначене на 10 травня 2018 р. о 09 
год. 15 хв. у приміщенні Корольовського районного су-
ду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Жогу Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10028/17, 1-кп/296/333/18 у вчиненні  
кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді  
Шимон Л. С. у підготовче судове засідання, що від-
будеться 07.05.2018 року о 10.00 год. у приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Малову Катерину Валеріївну, 27.02.1980 р.н., та 
Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н., 
як обвинувачених у кримінальному провадженні  
№ 296/10126/17 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, під головуванням судді Аксьонова B. Є. в підго-
товче судове засідання, що відбудеться 10 травня 
2018 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (каб. №106).

Явка обвинувачених у судове засідання 
обов’язкова.

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

Інформація про річну фінансову звітність  
АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, що закінчився  

31 грудня 2017 року
Аудит фінансової звітності станом на 31 груд-

ня 2017 року та за рік, що закінчився цією датою, 
проведено незалежним аудитором ТОВ «Ернст енд 
Янг Аудиторські послуги» (01001, Україна, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 19а) у відповідності із договором  
№ GFS-2017-00261 від 23 жовтня 2017 року.

Банк отримав звіт незалежної аудиторської ком-
панії ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 
10 квітня 2018 року за результатами аудиту річної 
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 груд-
ня 2017 року, в якому висловлено немодифіковану  
аудиторську думку.

Із текстом аудиторського звіту разом із зазначе-
ною річною фінансовою звітністю можна ознайоми-
тися на сайті Банку — http://www.ukrgasbank.com/
about/fin_results/rishfin/auditors_report/.

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» має Сві-
доцтво Аудиторської палати України (АПУ) про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№3516, яке видане на підставі рішення №300/3 від 
25.09.2014 (свідоцтво чинне до 25.09.2019).

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016240000000002 (номер справи 
1-кп/243/130/2018) за обвинуваченням Олєйнікової 
(Станіславської) Ірини Вадимівни у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинувачену 
Олєйнікову (Станіславську) Ірину Вадимівну, яка за-
реєстрована за адресою: Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Сочинська, будинок № 73, квартира № 7, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 5 трав-
ня 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судового 
засідання № 06.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 227/1059/17 (1-кп/227/71/2018) за обвинуваченням 
Гільванової Нурії Загірівни у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

Обвинувачена Гільванова Нурія Загірівна, 28 берез-
ня 1982 року народження, останнє місце реєстрації якої: 
вул. Зарічна, буд. 252, кв. 29, м. Харцизьк Донецької 
обл., викликається на 3 травня 2018 року об 11 год. 00 
хв. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 2, для участі у підготовчому судовому засіданні в кри-
мінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 42016050000000857 від 23 
серпня 2016 року, яке відповідно до ухвали Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області від 4 ве-
ресня 2017 року здійснюється у порядку спеціального 
судового провадження.

Особа, яка викликається, зобов’язана заздалегідь по-
відомити про неможливість прибуття до суду та про при-
чини такої неявки.

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

20 квітня 2018 року колегія суддів Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області у складі голову-
ючого судді Мацишин Л. С., суддів Тітової Т. А., Кошлі А. О. 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглянула в порядку спеціального судового прова-
дження кримінальне провадження № 22016050000000003 
від 6 січня 2016 року (справа № 227/678/17, провадження  
№ 1-кп/227/66/2018) та ухвалила вирок, яким Киріяка Івана 
Миколайовича, 10 вересня 1974 року народження, останнє 
місце реєстрації якого: Донецька область, м. Макіївка, м-н 
Зелений, буд. 57, кв. 40, визнано винуватим у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначе-
но йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 
(дев’ять) років з конфіскацією усього належного йому на 
праві власності майна.

Суд повідомляє, що вирок може бути оскаржений до апе-
ляційного суду Донецької області через Добропільський 
міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеля-
ційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголо-
шення, а обвинуваченому в той же строк з моменту отри-
мання копії вироку.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо 
якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального 
судового провадження, суд поновлює строк за умови надан-
ня обвинуваченим підтвердження наявності поважних при-
чин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеля-
ційну скаргу разом із матеріалами кримінального прова-
дження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, 
передбачених ст. 399 КПК України.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017050000000106 (номер спра-
ви 1-кп/243/259/2018) за обвинуваченням Федото-
ва Олега Анатолійовича у вчиненні кримінального  
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Федотова Олега Анатолійовича, 17.10.1968 
року народження, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: м. Донецьк, проспект Червоногвар-
дійський, 38-Б, кв. 30, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 4 травня 2018 року о 13 годині 15 
хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22016050000000111 (номер справи 
1-кп/243/266/2018) за обвинуваченням Дибова Еду-
арда Вікторовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвинува-
ченого Дибова Едуарда Вікторовича, 31.08.1972 ро-
ку народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Р. Люксем-
бург, 117, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 4 травня 2018 року о 08 годині 40 хвилин у за-
лі судового засідання №  7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22017050000000079 
(справа № 1-кп/243/102/2018) за обвинуваченням 
Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Кошмана Максима Ярославовича, який 
проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8,  
м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 5 травня 2018 року о 08.30 год. у за-
лі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Кисельова Євгена Михайловича, 23.01.1962 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 4), у підготов-
че судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000003297 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 10 травня 2018 року о 09.10 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Євпаторія, пр. Леніна, 56, кв. 172), у підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке від-
будеться 10 травня 2018 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Деснянського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засідань №2, 
під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Коростишівський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання 
відповідача Кулібабу Олександра Олександровича по цивільній справі № 280/823/17 за 
позовом Марчинської Ірини Анатоліївни до Кулібаби Олександра Олександровича, тре-
тя особа — Служба у справах дітей Коростишівської районної державної адміністрації 
Житомирської області, про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться 07.05.2018 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: Житомир-
ська область, місто Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 52, у залі судових засі-
дань № 3.

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто у від-
сутність відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Щербаченко

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідо-
мляє, що у приміщенні суду за адресою: вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, 
Івано-Франківська обл., 77300, суддя Якимів Р. В., об 11.00 год. 31 трав-
ня 2018 р. відбудеться розгляд кримінального провадження про обви-
нувачення Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК України, яке 
розглядатиметься у спеціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів Роман 
Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та житель: с. Пій-
ло Калуського р-ну.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 року на-
родження, викликається о 14.00 годині 7 травня 2018 року до Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область,  
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового засідання у 
провадженні №1-кп/628/27/18, справа №628/3812/16-к. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова 
Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань за № 42015110350000211 
від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 14.05.2018 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Лісовська Валентина Володимирівна, 27.12.1949 
року народження, обвинувачена у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, яке відбудеться 7 травня 2018 року о 09.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Ілья-
сова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викли-
кається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 11 травня 2018 року о 14.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням  
судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Іщенко Ірини Анатоліївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Іщенко Ірина Анатоліївна, 06.03.1974 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 10 травня 2018 року о 15.30 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1,  
каб. 6, під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +16  +21
Житомирська +2  +7 +17  +22
Чернігівська +2  +7 +15  +20
Сумська +2  +7 +15  +20
Закарпатська +3  +8 +20  +25
Рівненська +2  +7 +19  +24
Львівська +2  +7 +21  +26
Івано-Франківська +2  +7 +21  +26
Волинська +2  +7 +19  +24
Хмельницька +3  +8 +20  +25
Чернівецька +3  +8 +21  +26
Тернопільська +2  +7 +20  +25
Вінницька +3  +8 +18  +23

Oбласть Нiч День

Черкаська +2  +7 +16  +21
Кіровоградська +3  +8 +17  +22
Полтавська +2  +7 +15  +20
Дніпропетровська +4  +9 +16  +21
Одеська +7  +12 +20  +25
Миколаївська +6  +11 +21  +26
Херсонська +7  +12 +19  +24
Запорізька +6  +11 +19  +24
Харківська +3  +8 +15  +20
Донецька +5  +10 +17  +22
Луганська +3  +8 +15  +20
Крим +9  +14 +20  +25
Київ +5    +7 +18  +20

Укргiдрометцентр

Вшанували Героя України, 
який загинув за державний прапор

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Слов’янську бі-
ля приміщення міського від-
ділу СБУ відбувся мітинг-рек-
вієм для вшанування пам’яті 
про депутата Горлівської місь-
кої ради Володимира Риба-
ка, якому посмертно присво-
єно звання Героя України. 
Участь у заході взяли керівни-

ки Слов’янської міської ради, 
представники тутешніх гро-
мадських організацій, волон-
тери, мешканці міста. Присутні 
поклали квіти до встановленої 
тут меморіальної дошки укра-
їнському активісту, вшанували 
хвилиною мовчання пам’ять 
жертв «руского міра» та роз-
початої ним гібридної війни.

Саме у ці дні 2014 року ро-
сійські найманці та місце-

ві сепаратисти схопили Воло-
димира Рибака після мітин-
гу в Горлівці, де він наважив-
ся зняти з будинку міської ра-
ди прапор самопроголоше-
ної «ДНР» і повернути на за-
конне місце державний синьо-
жовтий стяг. Бранця відвезли 
до Слов’янська, утримували 
і катували у приміщенні СБУ, 
де тоді був штаб незаконного 
збройного формування на чо-

лі з громадянином Росії І. Гір-
кіним-Стрєлковим, а через 
кілька днів його тіло зі сліда-
ми жахливих тортур місце-
ві жителі знайшли у річці Ка-
зенний Торець. За наявними у 
слідства даними, до катувань 
і вбивства безпосередньо при-
четні російські найманці, які на 
той час захопили і контролю-
вали Слов’янськ та інші насе-
лені пункти Донеччини. 
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У Миколаєві дітям прищеплюють 
навички самозахисту

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. У Миколаєві за-
вершено проект «Безпека ди-
тини», який викликав велику 
зацікавленість у тих, хто має 
дітей. У тренуваннях за про-
ектом взяли участь діти від 
п’яти до 16 років, яким при-
щеплювали навички само-
оборони та безпечного пово-
дження в навколишньому се-
редовищі. На заняттях від-
працьовували безпечну пове-
дінку поза домом: вихід-вхід з 
будинку, ліфта, під’їзду; пове-
дінку на вулиці, розмову з не-

знайомцями. Навчали й основ 
самооборони: уникнення за-
хоплень, звільнення від за-
хватів, основні удари. Групи, 
залежно від віку, формували-
ся по 10—15 дітей. Така не-
велика кількість обумовлена 
необхідністю індивідуального 
відпрацювання прийомів. Ма-
леча із захватом тренувалася 
протистояти нападам.

Ініціював та фінансово під-
тримав ідею директор «Ми-
колаївського тепловозоре-
монтного заводу» В’ячеслав 
Симченко. Він зізнався, що 
спершу 150 учасників проек-
ту здавалися достатньо ве-

ликою кількістю, але по за-
кінченні заходу зрозуміли, 
що це катастрофічно мало. 
Проблема безпечної поведін-
ки дитини на вулиці настіль-
ки актуальна, що батьки про-
довжують ставати в чергу на 
участь у наступному проекті. 
«Ми підбили підсумки і спіль-
но з тренером проекту Іго-
рем Конвішером, — розпові-
дає В’ячеслав Симченко, — 
вирішили продовжувати про-
ект «Безпека дитини», зроби-
ти його постійним заходом».

Ігор Конвішер, сертифіко-
ваний інструктор і автор на-
вчальної програми, зазначив, 

що результати унікального 
для України проекту його по-
хорошому здивували. «Ми за 
годину-півтори інтенсивного 
тренінгу зуміли вкласти кожній 
дитині ті мінімально необхід-
ні основи безпечної поведінки 
з незнайомцями, які допомо-
жуть їм уникнути поганої си-
туації, — зазначає Ігор. — Фі-
зично вони не здатні дати рів-
ний опір дорослій людині. Ми 
роз’яснювали, що і як кричати, 
як вивільнитися від захоплен-
ня, де шукати допомогу. Закрі-
плювати навички — це справа 
батьків. Спільними зусиллями 
ми убезпечимо дітей».

Спортивна слава 
Сумщини

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. У Сумах відбулася 12-та щорічна урочиста 
церемонія нагородження переможців проекту «Спортивна осо-
бистість Сумщини-2017», в якій визначили найкращих із кра-
щих у різних номінаціях та видах спорту. Переможцями стали 
дзюдоїст Артем Хомула та легкоатлетка Інна Кашина.

Вітаючи учасників свята, голова Сумської обласної ради Во-
лодимир Токар та т.в.о. голови Сумської ОДА Микола Подо-
пригора наголосили, що край має потужні спортивні традиції, 
освячені іменами Володимира Куца, Володимира Голубничо-
го, Олександра Шапаренка, Олени Петрової, сестер Валі та Ві-
ти Семеренко, інших видатних спортсменів. І зараз в області 
роблять усе, аби примножувати здобутки. Так, останнім часом 
тут відкрили Центр олімпійської підготовки з легкої атлетики, 
спортивний інтернат «Барса», розпочали реконструкцію стаді-
ону «Авангард» тощо.

А за підсумками минулого року представники краю виборо-
ли на різних змаганнях понад 800 медалей, з яких 305 — золо-
ті, що є одним із кращих результатів за останні роки.

Легкоатлетка Інна Кашина  — гідна представниця школи  
легендарного Володимира Голубничого

Тренер вчить дітей за особисто розробленою методикою

Вінницька молодь уміє жартувати
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ГУМОР І САТИРА. У Вінни-
ці вдванадцяте відбувся місь-
кий конкурс «Вінницька гумо-
рина» імені Анатолія Гарма-
тюка. Його учасниками стали 
близько 70 учнів загальноос-
вітніх, позашкільних навчаль-

них закладів, вихованців клуб-
них установ, користувачі біблі-
отечної системи. Вони висту-
пали у двох вікових категоріях: 
від 9 до 14 років та від 14 до 17 
років і у трьох номінаціях: «Де-
кламатори гумору», «Жартів-
ливе соло» і «Весела палітра». 
Виступи учасників та ілюстро-
вані роботи оцінювалися за де-

сятибальною шкалою із вра-
хуванням рівня виконавської 
майстерності, сценічної куль-
тури, глибини розкриття зміс-
ту твору, оригінальності. Кон-
курс проводиться задля попу-
ляризації кращих зразків наці-
ональної літератури в жанрі гу-
мору та сатири, сприяння роз-
витку творчих здібностей юних 

вінничан та залучення кращих 
виконавців розмовного, во-
кального жанрів і живопису до 
сатири і гумору. 

Усіх переможців конкурсу 
нагородили дипломами депар-
таменту культури Вінницької 
міської ради та цінними дарун-
ками, решту учасників відзна-
чили подяками департаменту.


