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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Павло Розенко:
«До 1 травня всі пенсії 

військовим пенсіонерам 
буде перераховано. 

Найбільший доважок 
до пенсій отримали ті 

військовослужбовці, 
які були ліквідаторами 

аварії на ЧАЕС».

ООН переймається 
долею релігійних 
громад

РЕАЛІЇ ОКУПАЦІЇ. Російські репресивні закони значно обме
жують релігійну свободу в анексованому Криму. Такого висновку 
дійшли автори щорічного звіту Комісії США з міжнародної релігій
ної свободи (USCIRF), в якому задокументовано порушення сво
боди релігії в 28 країнах, зафіксовані впродовж минулого року. 

За даними ООН, у Криму було близько 2200 релігійних заре
єстрованих і незареєстрованих організацій. Станом на вересень 
2017 року у звіті згадано приблизно 800. «Українська православ
на церква Київського патріархату відмовилася реєструватися, 
вважаючи окупацію незаконною. Українську грекокатолицьку 
церкву, мабуть, також не зареєстровано», — цитує УНІАН текст 
дослідження.

У документі зазначено, що в червні 2017 року відповідно до рі
шення російського верховного суду заборонити церкву «Свідки 
Єгови», всі 22 місцеві релігійні організації, що представляють 8 
тисяч парафіян, було офіційно заборонено на території анексова
ного Росією Криму.

1 900 000
людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 

охоплено різноманітними державними 
програмами соціального захисту  

ТЕРИТОРІЯ РИЗИКУ. На Донбасі намагаються розмінувати 
територію, нашпиговану вибухонебезпечними предметами

Безпеку поки що  
не гарантовано

Віце-прем’єр-міністр про завершення виконання 
відповідного урядового рішення

2 8
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів  
України «Про затвердження Порядку 
проведення еколого-експертної оцінки 
матеріалів, поданих для реєстрації  
пестицидів і агрохімікатів»

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
iD

N
E

S
.c

z

3

гЕОпОлІТИКА

Обидві Кореї відтепер  
по-новому розумітимуть  
слово «процвітання» 
й вивчають нове — 
«денуклеаризація»  

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Розпочалася 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на II півріччя
2018 року.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

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

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області  
(головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне про-
вадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) за обвинуваченням 
Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, по якому здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викликається 
Кремінським районним судом Луганської області в судове засідання 
у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 8 травня 
2018 року о 14.00 годині в залі судових засідань Кремінського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, площа Красна, 5.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся повідомлений про дату, час та місце розгляду справи належним 
чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження бу-
де розглядатися за його відсутності в порядку спеціального судового 
провадження на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (го-
ловуючий суддя Ковальов В. М, судді Акулов Є. М, Безкровний I. Г.) 
знаходиться кримінальне провадження №1-кп/414/127/2018 (ЄУН 
420/120/17) за обвинуваченням Долотіна Віктора Олексійовича, 
14.03.1975 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне 
досудове розслідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликається Кремін-
ським районним судом Луганської області в підготовче судове засі-
дання у зазначеному кримінальному провадженні, яке відбудеться 7 
травня 2018 року о 15 год. 00 хв. у залі судових засідань Кремінського 
районного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кре-
мінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи належним 
чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне провадження бу-
де розглядатися за його відсутності в порядку спеціального судово-
го провадження.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52700, Дніпропе-
тровська обл., смт Петропавлівка, вул. Радянська, 74а) повідомляє, що по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

04.12.2017 р. до Алексеєва Сергія Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: 52700, Дні-
пропетровська обл., смт Петропавлівка, вул. Карла Маркса, буд. 100), справа № 188/1463/17, 
суддя Ніколаєва І. К.;

05.12.2017 р. до Бабіцького Віктора Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації: 52713, 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Олександропіль, вул. Південна, буд. 10), 
справа № 188/1486/17, суддя Ніколаєва І. К.;

07.12.2017 р. до Чеверди Уляни Олександрівни (останнє відоме місце реєстрації: 52751, 
Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Васильківське, вул. Центральна, буд. 5, кв. 
6), справа № 188/1600/17, суддя Ніколаєва І. К., було ухвалено заочне рішення, позовні вимо-
ги задоволено повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути перегля-
нуто шляхом подання заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Ковальов В. М., судді Акулов Є. М., 
Костроба Ю. Ю.) знаходиться кримінальне провадження №1-
кп/414/126/2018 (ЄУН 433/1959/17) за обвинуваченням Чар-
кіної Інни Євгенівни, 28.08.1969 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудо-
ве розслідування.

Обвинувачена Чаркіна Інна Євгенівна викликається Кре-
мінським районним судом Луганської області в підготовче 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 7 травня 2018 року о 15 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Кремінського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луган-
ської області.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченої кримі-
нальне провадження буде розглядатися за її відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження.

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

області — судді Половинки В. О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/2696/18 стосовно Вере-
щаги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Верещага Д. О., зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Антрацитівський 
район, смт Маломиколаївка, кв-л Сиволапа, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Верещагу Дми-
тра Олександровича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 8 травня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрипник С. М.,  
Попової О. М.

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

області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Іго-
ря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Корнет І. О., 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. П. Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Корнета 
Ігоря Олександровича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 7 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 колегією суддів у складі:  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання

Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 
08.05.1969 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 7 травня 2018 року об 11 годині 05 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Шановний Мішков Михайле Миколайовичу, ПрАТ 
«СК «Євроінс Україна» повідомляє, що на виконан-
ня рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 
18.04.2018 р. по справі № 752/16939/16-ц вас було по-
новлено на посаді Радника Голови Правління з питань 
безпеки з 20.09.2016 р. У зв’язку з чим, виникла необхід-
ність звернутися вам до офісу ПрАТ «СК «Євроінс Укра-
їна», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 102, для ознайомлення та підпису Нака-
зу про поновлення на роботі.

Також повідомляємо, що на виконання рішення Го-
лосіївського районного суду м. Києва від 18.04.2018 р. 
по справі № 752/16939/16-ц виплата заробітної плати в 
межах одного місяця буде проведена на ваш картковий 
рахунок 26.04.2018 р.

У зв’язку з ліквідацією Луганської філії ДП «Доку-
мент» та розірвання трудових договорів з працівника-
ми, згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України, повідомляємо про 
необхідність прибути до відділу роботи з персоналом 
ДП «Документ» за адресою: вул. Кловський узвіз, 14а,  
м. Київ, для отримання трудових книжок наступних пра-
цівників:

– Карєву Світлану Валеріївну,
– Махіню Ганну Євгенівну.
Також повідомляємо, що зазначеним особам нарахо-

вані розрахункові виплати, просимо повідомити банків-
ські реквізити, для перерахування належних розрахун-
кових виплат.

У разі отримання відділом роботи з персоналом ДП 
«Документ» згоди вказаних осіб на відправлення трудо-
вих книжок поштою, їх буде надіслано за вказаною ни-
ми адресою.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання

Обвинувачений Акуліч Анатолій Валентинович, 
27.02.1985 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 7 травня 2018 
року о 10 годині 05 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до су-
ду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК  
України.

Суддя Т. В. Кускова

Втрачене свідоцтво 

про реєстрацію Представництва 

«Х’ЮЛЛЕТ-ПАКАРД 

ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙД Б.В.», 

видане Міністерством економіки 

та з питань європейської інтеграції 

України від 7 квітня 2003 року, 

реєстраційний номер: ПІ-3098, 

вважати таким, що втратило чинність.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 330 
Київ

Про затвердження Порядку 
 використання коштів Державного фонду 
 поводження з радіоактивними відходами
Відповідно до частини четвертої статті 243 Бюджетного кодексу України Кабінет 

Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного фонду поводження з ра-

діоактивними відходами, що додається. 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2009 р. № 473 «Про затвердження Порядку використання коштів Держав-
ного фонду поводження з радіоактивними відходами» (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 37, ст. 1245).
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 квітня 2018 р. № 330
ПОРяДОК 

використання коштів Державного фонду поводження  
з радіоактивними відходами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Державного фонду пово-
дження з радіоактивними відходами (далі — Фонд).

2. Головним розпорядником коштів Фонду є ДАЗВ.
3. Розпорядниками коштів Фонду є бюджетні установи, що належать до сфери 

його управління і виконують роботи та заходи з поводження з радіоактивними відхо-
дами, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

4. Одержувачами коштів Фонду є суб’єкти господарювання, що належать до сфе-
ри управління ДАЗВ і виконують роботи та заходи, зазначені у пункті 6 цього По-
рядку.

5. Розподіл коштів Фонду між розпорядниками та одержувачами здійснюється 
ДАЗВ за погодженням з Мінприроди.

6. Кошти Фонду спрямовуються на фінансове забезпечення:
проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, ре-

конструкції комплексу виробництв із дезактивації, перевезення, переробки, зберіган-
ня та захоронення радіоактивних відходів та об’єктів інфраструктури, що технологіч-
но з ним пов’язані;

проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з екс-
плуатації або закриття (консервації), ремонту, реконструкції сховищ радіоактивних 
відходів, в тому числі призначених для довготривалого зберігання радіоактивних від-
ходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських 
атомних електростанцій;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких 
і проектних робіт з вибору майданчиків з метою розміщення геологічного сховища 
для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

утримання в екологічно безпечному стані територій, на яких розташовані схови-
ща радіоактивних відходів;

проведення інженерно-вишукувальних робіт, проектування, проведення експер-
тиз проекту, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, рекон-
струкції, зняття з експлуатації, консервації або закриття об’єктів, установок та облад-
нання, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

вилучення радіоактивних відходів з аварійних, законсервованих, а також діючих 
сховищ і пунктів тимчасового зберігання та перевезення їх у сховища, які розташо-
вані у зоні відчуження;

ремонту, модернізації, закупівлі та виготовлення обладнання, установок, машин і 
механізмів, транспортних засобів, необхідних для поводження з радіоактивними від-
ходами;

радіаційного моніторингу за станом радіоактивних відходів, радіаційною об-
становкою у сховищах радіоактивних відходів, в тому числі об’єктів технологічно 
пов’язаної з ним інфраструктури, які призначені для поводження з радіоактивними 
відходами, та навколишнього природного середовища;

дезактивації територій, обладнання, установок, матеріалів, спецодягу, засобів ін-
дивідуального захисту та інших об’єктів поводження з радіоактивними відходами;

збирання, сортування, характеризації, кондиціювання, перевезення, переробки 
радіоактивних відходів;

створення, удосконалення та функціонування систем фізичного захисту радіоак-
тивних відходів;

пожежної і техногенної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами, 
а також придбання і утримання у справному стані засобів цивільного та протипожеж-
ного захисту, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами;

розроблення, впровадження та удосконалення системи управління діяльністю у 
сфері поводження з радіоактивними відходами;

інвентаризації радіоактивних відходів, включаючи проведення державної інвента-
ризації радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів;

функціонування та удосконалення порядку ведення державного обліку радіоак-
тивних відходів;

безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами, охорони навколишньо-
го природного середовища, екологічної безпеки, проведення оцінки та переоцінки 
безпеки об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків, які утворилися під час поводження з 
радіоактивними відходами;

відшкодування збитків від радіаційних аварій під час поводження з радіоактив-
ними відходами;

безпечних і нешкідливих умов праці та їх покращення, оздоровчих заходів, здій-
снення інших заходів з охорони праці, соціального захисту персоналу під час пово-
дження з радіоактивними відходами;

пошукового, науково-дослідного, інженерно-вишукувального, проектного і кон-
структорського супроводу робіт при поводженні з радіоактивними відходами та удо-
сконалення радіаційного захисту, в тому числі при створенні інфраструктури для збе-
рігання і захоронення радіоактивних відходів;

удосконалення існуючих та впровадження нових технічних засобів радіаційного 
моніторингу за станом радіоактивних відходів і контролю за станом навколишньо-
го природного середовища;

удосконалення технологій збирання, характеризації, сортування, кондиціювання, 
перевезення, переробки радіоактивних відходів;

виконання санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на забезпечення радіацій-
ної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами;

підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації персоналу ліцензі-
атів, що провадять діяльність з поводження з радіоактивними відходами, проведен-
ня інформаційно-просвітницьких заходів, консультативних референдумів стосовно 
розміщення об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, в 
тому числі зберігання і захоронення радіоактивних відходів;

заходів моніторингу після закриття сховищ для захоронення радіоактивних від-
ходів, що визначені міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких нада-
но Верховною Радою України;

інших робіт, завдань і заходів, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відхо-
дами, які передані ліцензіатами у власність держави.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється в уста-
новленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням поло-
жень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами 
договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт 
і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, 
які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-переда-
чі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції за рахунок ко-
штів Фонду, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капі-
тального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстра-
ція, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням коштів Фонду, здійснюються у порядку, встановлено-
му законодавством.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання ко-
штів Фонду, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійсню-
ються в установленому законодавством порядку.

__________

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 квітня 2018 р. № 230-р 
Київ

Про погодження передачі нежитлового 
приміщення у м. Рівному в державну 

власність з віднесенням його до сфери 
управління Служби безпеки

Погодитися з пропозицією Служби безпеки та Рівненської міської ради щодо пе-
редачі нежитлового приміщення загальною площею 142,5 кв. метра (інвентарний но-
мер 10310388) по вул. Соборній, БОС 68, у м. Рівному в державну власність з відне-
сенням його до сфери управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 квітня 2018 р. № 237-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2017 р. № 929
Внести зміну до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2017 р. № 929 «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для тери-
торій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово 
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році», 
доповнивши його підпунктом 4 такого змісту:

«4) дозволити у разі необхідності у здійсненні закупівлі малоцінних необоротних 
матеріальних активів під час придбання пристроїв для програвання компакт-дисків 
із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти, техніки для друкуван-
ня, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початко-
вої школи, обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої 
освіти з навчанням мовами національних меншин спрямовувати кошти, обсяг яких 
визначено у додатку, на видатки споживання.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 квітня 2018 р. № 250-р 
Київ

Про схвалення остаточного звіту  
за результатами реалізації спільних  
з Міжнародним банком реконструкції  

та розвитку системних проектів  
«Перша позика на політику розвитку»  

та «Друга позика на політику розвитку»
Схвалити остаточний звіт за результатами реалізації спільних з Міжнародним бан-

ком реконструкції та розвитку системних проектів «Перша позика на політику розви-
тку» та  «Друга позика на політику розвитку».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

оголошення
CПЕЦИФІКАЦІЯ ПО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ, 

яка визначає умови щодо якості та безпечності сільськогосподарської продукції,  
в укладених договорах між МХП та Контрагентами

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини/речовини/
інгредієнт/матеріал Кукурудза для кормових потреб

2

Законодавчі та нормативні 
документи, які 
встановлюють вимоги щодо 
безпечності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки 
та речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно кукурудзи

4
Характеристики сировини 
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Кукурудза повинна бути у здоровому стані, 
не зіпріла та без теплового пошкодження під 
час сушіння; мати запах властивий здоровому 
зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, 

інших сторонніх запахів); колір властивий 
здоровому зерну відповідного типу.

Вологість, %, не більше 14,0
Білок,% не менше в перерахунку на вологість 
за базисом 7,7

Зернова домішка, %, не більше 10,0
зокрема: пророслі зерна 5,0

пошкоджені зерна 5,0
биті зерна 5,0

Сміттєва домішка, %, не більше 2,0
Зокрема: 

мінеральна домішка (галька, шлак, пісок, 
руда тощо)

1,0

зіпсовані зерна 1,0
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Амброзія, мг/кг, не більше 50

Зараженість шкідниками Не дозволено, крім зараженості кліщем не 
вище І ступеня

Не допускається Гірчак, зерно — протруєне, заражене 
шкідниками, пошкоджене фузаріозом та сажкою.

Допускається приймання кукурудзи з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо кукурудза в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір 
та запах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 5,0
Кадмій 0,3
Миш’як 0,5
Ртуть 0,1
Мідь 30,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100
Цезій-137 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,1
Зеараленон 3,0
Т-2 токсин 0,2
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 2,0
Патулін 0,5
Пестициди, мг/кг, не більше
Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-
ізомери) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки 
та постачання

Кукурудзу транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень 
вантажів, чинних для транспорту цього виду.
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування кукурудза повинна 
бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Кукурудзу розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених 
шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.

8

Підготування та/або 
оперування перед 
використанням або 
переробкою

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперування згідно 
технологічної схеми виробництва комбікормів.

9

Критерії прийняття, пов’язані 
з безпечністю харчових 
продуктів або специфікації 
закуповуваних компонентів, 
пов’язані з їх використанням 
за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва сировини/ 
інгредієнта/ матеріалу Пшениця

2

Законодавчі 
та нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови.

3

Склад, окрема, добавки 
та речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно пшениці

4 
Характеристики сировини 
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Пшениця повинна бути у здоровому стані, незіпріла та без теплового 
пошкодження; мати властивий здоровому зерну запах (без затхлого, 
солодового, пліснявого, гнилісного, полинного, сажкового, запаху 
нафтопродуктів тощо) мати властивий зерну колір, не дозволено зараження 
пшениці шкідниками зерна.
1-й клас 2-й клас 3-й клас 4-й клас 5-й клас 6-й клас

Вологість, %, 
не більше 14,0

Зернова 
домішка, %, 
не більше

5,0 5,0 6,0 10,0 12,0 (10*) 15,0 (10*)

*Для реалізації та виробництва батьківських кормів
Зокрема
биті зерна 5,0 5,0 5,0 У межах зернової домішки
зерна злакових 
культур 4,0 1,0

пророслі зерна 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
Сміттєва 
домішка, %, 
не більше

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Зокрема: 
мінеральна 
домішка

0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0

зіпсовані зерна 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 1,0
зокрема:
фузаріозні зерна Не допускається

Шкідлива 
домішка 0,2 0,5

Кожен з видів 
токсичного 
насіння

0,05 0,1

Склоподібність, 
%, не менше ніж 50  40 Не обмежено

Пошкоджені 
зерна клопом-
черепашкою, % 
не більше ніж

2,0 2,0 2,0 Не обмежено

Натура, г/л, 
не менше ніж 770 770 760 710 Не обмежено

Сажкове зерно, 
%, не більше 5,0 5,0 5,0 Не допускається

Масова частка 
білку, 
у перерахунку 
на суху речовину, 
%, не менше ніж

14,0 12,5 11,5 12,5 Не обмежено

Масова частка 
сирої клейковини, 
%, не менше ніж

28,0 23,0 19,0 Не обмежено**

Якість 
клейковини :
Група одиниць 
приладу ВДК 

І-ІІ

45-100

І-ІІ

20-100
Не обмежено

Число падіння, 
с, не менше ніж 240 240 230 150 Не обмежено

Зараженість 
шкідниками Не дозволено

Допускається приймання пшениці з вологістю і вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо пшениця в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір та 
запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів).
ГМО, % не більше 0,9
Назва токсичного 
елемента мг/кг, не більше

Свинець 0,5
Кадмій 0,1
Миш’як 0,2
Ртуть 0,03
Мідь 10,0
Цинк 50,0

Радіонукліди
Назва 
радіонукліду Бк/кг, не більше

Стронцій-90 20
Цезій-137 50

Вміст мікотоксинів
Назва токсичного 
елемента мг/кг, не більше

Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Т-2 токсин 0,1
Дезоксиніваленон 
(вомітоксин) 0,5

Охратоксин А 0,005
Пестициди, мг/кг, не більше

Гексахлор-
циклогексан  
(альфа, бета, 
гама-ізомери)

0,5

ДДТ та його 
метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки 
та постачання

Пшеницю транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень 
вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування пшениця повинна 
бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Пшеницю розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражені 
шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах.
Строк придатності необмежений.

8

Підготування та/або 
оперування перед 
використанням або 
переробкою

В разі необхідності зерно доводиться до відповідних показників якості, подальше оперування 
згідно технологічної схеми виробництва кормів.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані 
з їх використанням 
за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення.
Сертифікат якості (за наявності).
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності граничній нормі якості м’якої пшениці хоча б за одним показником її 
переводять у відповідний за якістю клас. 
У разі невідповідності граничній нормі якості м’якої пшениці 6-го класу за одним показником 
її переводять у відповідний за якістю клас або визначають її для обліку як «нестандартна» із 
зазначенням показника/показників невідповідності.

* для постачання на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів»
** але, у будь якому разі не більше 18%

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини/ 

інгредієнта/ матеріалу Ячмінь 1-й, 2-й, 3-й клас та некласний
2 Законодавчі 

та нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 3769-98 Ячмінь Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добавки 
та речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно ячменю
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оголошення
4 Біологічні, фізичні, хімічні 

характеристики
Стан, колір, запах Ячмінь повинен бути у здоровому стані, без самозігрівання, 

без теплового пошкодження під час сушіння, мати запах, 
властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, 
пліснявого, інших сторонніх запахів), колір, властивий 
здоровому зерну, допускається потемнілий.

1 клас 2 клас 3 клас або 
некласний

Вологість, %, не більше 14,0
Натура г/л, не менше 620
Зернова домішка, %, не більше 8,0
Зерна ячменю віднесені до зернової 
домішки (бите, щупле, давлене, 
недозріле, ушкоджене)

2,0
У границях норми 
загального вмісту 
зернової домішки

У границях норми 
загального вмісту 
зернової домішки

пророслі зерна, % не більше 2,0
Зерна і насіння інших культурних 
рослин, віднесені до зернової домішки: 3,0

в тому числі зерна жита і вівса 0,5
Смітна домішка, %, не більше 2,0
Мінеральна домішка 0,3 0,5 1,0
Зіпсовані зерна 0,2 У границях норми 

загального вмісту 
смітної домішки

У межах норми 
загального вмісту 
смітної домішкиВівсюг 1,0

Кукіль 0,3 0,3 0,5
Фузаріозні зерна 1,0 0,5 1,0
Шкідлива домішка, % не більше 0,2 0,2 0,2
Дрібні зерна, %, не більше 5,0 5,0 7,0
Здатність до проростання, % не менше 
(для зерна, поставленого не раніше як 
за 45 днів після його збирання) Не 

регламентується

92,0
Не 

регламентуєтьсяЖиттєздатність, % не менше (для зерна, 
поставленого не раніше як за 45 днів 
після його збирання)

92,0

Зараженість шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не вище І ступеня
Не допускається Протруєні, заражені шкідниками, фузаріоз
Допускається приймання ячменю з вологістю, вмістом смітної та зернової домішок вище 
граничної норми, якщо ячмінь в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, 
має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших 
сторонніх запахів).
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше

Ячмінь 
на продовольчі 
і технічні цілей 
та для експорту

Ячмінь 
для кормових 

цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 30,0
Цинк 50,0 50,0
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005 0,1
Зеараленон 1,0 3,0
Дезоксініваленол 1,0 2,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Патулін Не регламентується 0,5
Вміст пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг
не більше

ГХЦГ гамма-изомер 0,5
ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва

Україна, вирощування

6 Способи упаковки 
та постачання

Ячмінь перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх 
запахів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і 
розвантажування ячмінь повинен бути захищений від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Ячмінь розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених 
шкідниками зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.

8 Підготовка і/або оперування 
перед використанням 
або переробкою

При необхідності ячмінь проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку. 

9 Критерії прийнятності, 
пов’язані з безпечністю 
продукту або специфікації 
закуповуваних матеріалів 
та інгредієнтів, пов’язані 
з їх використанням 
за призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення.
Сертифікат якості (за наявності).
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам. 

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва продукції Жито 1,2,3,4 клас (некласне)
2 Законодавчі та 

нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту

Закон України про ветеринарну медицину
Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 
01.01.2016
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно жита

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах Жито повинно бути у здоровому стані, не зіпріле, 
без теплового пошкодження під час сушіння, мати 
запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, 
солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів), 
колір, властивий здоровому зерну.

1клас 2 клас 3 клас 4 клас (або 
некласне)

Вологість, %, не більше 14,5
Число падіння, с Понад 200 200-141 140-80 Не обмежено
Натура, г/л не менше 700 680 660 Не обмежено
Зернова домішка, %, не більше 4,0 6,0 6,0 15,0
зокрема: пророслі зерна, % не більше 4,0 5,0 5,0 5,0
Смітна домішка, %, не більше 2,0 2,0 2,0 5,0
Мінеральна домішка 0,3 0,3 0,3 1,0

Зіпсовані зерна 1,0 1,0 1,0 В межах смітної 
домішки

Кукіль 0,5
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Зерно з рожевим забарвленням %, не більше 3,0 5,0 6,0 Не обмежено
Фузаріозні зерна, %, не більше 1,0

Зараженість шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не вище 
ІІ ступеня

Не допускається Протруєні, заражені шкідниками, фузаріозні

Допускається приймання жита з вологістю, вмістом смітної та зернової домішок вище граничної 
норми, якщо жито в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір 
та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх 
запахів).

ГМО, % не більше ніж 0,9
Жито для продовольчих 

і технічних потреб 
та експортування

Жито 
для кормових 

потреб
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Свинець 0,5 (0,3 для дитячого 

харчування) 5,0
Кадмій 0,1 (0,03 для 

дитячого харчування) 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
Мідь 10,0 30,0
Цинк 50,0 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більш
Цезій-137 50,0 600
Стронцій-90 20,0 100
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Афлатоксин В1 0,005 0,1
Зеараленон 1,0 3,0
Дезоксініваленол 1,0 2,0
Т-2 токсин 0,1 0,2
Патулін Не регламентовано 0,5
Вміст пестицидів
Назва пестициду Максимально допустимі рівні,  

мг/кг не більше 
Гексахлорциклогексан (альфа, бетта, гамма-ізомери) 0,5
ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва

Україна, вирощування

6

Способи упаковки та 
постачання

Жито перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх 
запахів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і 
розвантажування жито повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7
Умови зберігання та строк 
придатності

Жито розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.

8
Підготовка і/або оперування 
перед використанням або 
переробкою

На елеваторах жито проходить очистку від сміттєвих домішок та при необхідності сушку. 
Подальше оперування згідно технологічної схеми виробництва комбікормів. 

9

Критерії прийнятності, 
пов’язані з безпечністю 
продукту або специфікації 
закуповуваних матеріалів 
та інгредієнтів, пов’язані 
з їх використанням за 
призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності зерна жита нормам якості хоча б за одним із показників його переводять 
до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва продукції Соняшник

2 Назва та позначення 
нормативних документів

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»

3

Склад, зокрема, добавки 
та речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння соняшнику 

4
Характеристики сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння соняшнику повинно бути у 
здоровому стані, не грітись, мати 
відповідний колір та запах, притаманний 
нормальному насінню (без затхлого, 
пліснявого та сторонніх запахів)

Вологість, %, не більше 8,0
Сміттєві домішки, %, не більше 3,0
В тому числі амброзії, шт/кг не більше 400
В тому числі насіння рицини Не допускається
Олійні домішки, %, не більше 15,0
Кислотне число олії, мг КОН, не більш 5,0
Олійність в перерахунку на абсолютно суху речовину, 
% не нижче 44,0
Олійність в перерахунку на абсолютно суху речовину, 
% не нижче 
Для високоолеїнового соняшнику 

46

Олеїнова кислота не менше ніж,% 
Для високоолеїнового соняшнику 82

Зараженість шкідниками 
Не допускається

Протруєні 
Допускається приймання насіння соняшнику з вологістю і вмістом сміттєвої та зернової 
домішки вище граничної норми, якщо соняшник в здоровому стані, без ознак самозігрівання 
та пошкодження, має колір та запах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та 
сторонніх запахів).
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Свинець 0,5
Кадмій 0,1
Миш’як 0,2
Ртуть 0,03
Мідь 10,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більш
Цезій-137 50,0
Стронцій – 90 20,0
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Дезоксиніваленол 1,0
Т-2 токсин 0,1
Вміст пестицидів

Назва пестициду Максимально допустимі рівні, мг/кг, 
не більше

ГХЦГ гамма-ізомер 0,5
ДДТ 0,125
Гептахлор 0,125

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки 
та постачання

Насіння соняшнику транспортують насипом транспортом усіх видів, відповідно до правил 
перевезень вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування насіння соняшнику 
повинно бути захищене від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання  
та строк придатності

Насіння соняшнику зберігається в чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Гарантійний термін зберігання 6 місяців з дня закладання на зберігання. Після закінчення 
гарантійного строку зберігання, якість насіння соняшнику перевіряють на відповідність вимогам. 
У разі відповідних результатів аналізування строк зберігання насіння соняшнику продовжують.

8
Підготування та/або 
оперування перед 
використанням

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка насіння соняшника.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані 
з їх використанням 
за призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення
Сертифікат якості (за наявності)
Відповідність насіння соняшнику вищеперерахованим показникам.
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оголошення
№ Розділ опису Склад опису
1 Назва сировини/ 

інгредієнта/ матеріалу Соя
2 Законодавчі та 

нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту

Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 
01.01.2016
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ МОЗ України №971 від 09.11.2010 р. Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо 
яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів.
ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови.

3 Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння сої

4 Біологічні, фізичні, хімічні 
характеристики

Стан, колір, запах Соя повинна бути у здоровому стані, не зіпріла, 
без теплового пошкодження під час сушіння, мати 

форму, колір та запах, властиві нормальному 
насінню сої (без затхлого, пліснявого, інших 

сторонніх запахів).
Вологість, %, не більше 12,0
Сміттєва домішка, %, не більше 2,0
Масова частка білка, в перерахунку 
на суху речовину, % не менше ніж 36,5

Олійна домішка, %, не більше 20,0
В олійній домішці:
Морозобійного насіння сої,%, не більше
Насіння соняшнику, %, не більше
Зерно сої з тріснутою оболонкою та/або 
тріснутим ядром

5,0
2,0

В межах олійної домішки

Недозріле , %, не більше 7.0
Масова частка олії, % не менше ніж 18,5
Насіння рицини Не допускається
Протруєні зерна
Зараженість шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не вище 

І ступеня
Допускається приймати сою: з вологістю і вмістом сміттєвої вище норми та масова частка білку, 
менше норм, якщо соя в здоровому стані, без ознак самозігрівання та теплового пошкодження 
під час сушіння, має форму, колір та запах, властивий здоровому насінню ( без затхлого, 
пліснявого та інших сторонніх запахів); 
В разі необхідності сушіння сої, проводити її при температурі агенту сушки не вище 55°С. 
ГМО, % не більше ніж 0,9
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Свинець 0,5
Кадмій 0,1
Миш’як 0,2
Ртуть 0,02
Мідь 10,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Цезій-137 50
Стронцій-90 30
Мікотоксини
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,005
Зеараленон 1,0
Дезоксініваленол 1,0
Т-2 токсин 0,1
Вміст пестицидів
Назва пестициду Максимально допустимі рівні, 

мг/кг не більше 
ГХЦ Гамма-ізомер 0,5
ДДТ 0,05
Гептахлор 0,05
В разі використанні додаткових пестицидів, при вирощуванні, їх допустимі рівні в насінні сої 
повинні відповідати вимогам законодавчих та нормативних документів 

5 Походження та способи 
виробництва

Україна, вирощування

6 Способи упаковки 
та постачання

Сою перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх 
запахів та не повинні перевозити заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і 
розвантажування соя повинна бути захищена від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Сою розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах. 
Строк придатності не обмежено.

8 Підготовка і/або оперування 
перед використанням 
або переробкою

За необхідністю соя проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку. Подальше оперування 
згідно технологічної схеми виробництва. 

9 Критерії прийнятності, 
пов’язані з безпечністю 
продукту або специфікації 
закуповуваних матеріалів 
та інгредієнтів, пов’язані 
з їх використанням 
за призначенням.

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності)

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва продукції Сорго (1-й, 2-й, 3-й класи для кормових потреб)

2

Законодавчі та 
нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів від 
01.01.2016
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
ДСТУ 4962:2008 Сорго. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно сорго.

4
Характеристики сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Сорго повинно бути у здоровому стані без самозігрівання 
і теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий 
здоровому зерну нормальний колір, характерний для цього 
типу, і запах (без затхлого, солодового, пліснявого, інших 
сторонніх запахів).

1-й клас 2-й клас 3-й клас
Вологість, %, не більше 14,0
Зернова домішка, %, не більше 7,0 7,0 15,0
Зокрема 
пророслі зерна 2,0 Не регламентовано

биті зерна 5,0
Пошкоджені зерна 5,0

Дрібні зерна, % не більше 5,0 Не регламентовано
Сміттєва домішка, %, не більше 2,0
Зокрема зіпсовані зерна 0,5
Шкідлива домішка, % не більше 0,2
Зараженість шкідниками Не дозволено, крім зараженості кліщем не вище 1ступеня
Танін %, не більше 0,5

Не допускається Протруєний, заражений шкідниками , фузаріоз
Допускається приймання сорго з вологістю і вмістом сміттєвої та зернової домішки вище 
граничної норми, якщо сорго в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, 
має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх 
запахів).
ГМО, % не більше 0,9
Вміст токсичних елементів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більш
Свинець 5,0
Кадмій 0,3
Миш’як 0,5
Ртуть 0,1
Мідь 30,0
Цинк 50,0
Радіонукліди
Назва радіонукліду Бк/кг, не більше
Стронцій-90 100
Цезій -137 600
Вміст мікотоксинів
Назва токсичного елемента мг/кг, не більше
Афлатоксин В1 0,1
Зеараленон 3,0
Т-2 токсин 0,2
Дезоксинівалеол (вомітоксин) 2,0
Пестициди, мг/кг не більше
Гексахлорциклогексан 
(альфа, бетта, гамма-ізомери) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи 
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та 
постачання

Сорго транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, 
чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування сорго повинно бути 
захищене від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Сорго розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражені шкідниками 
зерна зерносховищах та/або полімерних рукавах.
Строк придатності необмежений.

8

Підготування та/або 
оперування перед 
використанням або 
переробкою

В разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка. Подальше оперування згідно 
технологічної схеми виробництва комбікормів.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані 
з їх використанням за 
призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про попередні три перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність насіння сорго вищеперерахованим показникам.

№ Розділ опису Склад опису
1 Назва продукції Тритикале (1-й клас, 2-й клас, 3-й клас)

2

Законодавчі та 
нормативні документи, які 
встановлюють вимоги щодо 
безпечності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ №131 Міністерства Аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 
Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для 
тварин» від 19.03.2012 р.
Наказ №16 Міністерства агропромислового комплексу України Про затвердження Обов’язкового 
мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у 
державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2) від 
03.11.1998 р.
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 4762:2007 Тритикале. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Зерно тритикале.

4
Характеристики сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Тритикале повинно бути у здоровому стані, без 
самозігрівання та без теплового пошкодження 
під час сушіння, мати нормальний запах, 
властивий здоровому зерну (без затхлого, 
солодового, пліснявого, інших сторонніх 
запахів), колір, властивий здоровому зерну

Тритикале
1-й клас

Тритикале 2-й 
клас

Тритикале 3-й 
клас, некласне

Вологість, %, не більше 14,5
Натура, г/л, не менше 680 650 Не нормують
Масова частка зерна пшениці, %, не більше 5,0
Зернова домішка, %, не більше 15,0

Зокрема пророслі зерна 3,0 5,0 У межах зернової 
домішки

Сміттєва домішка, %, не більше 3,0
Зокрема: зіпсовані зерна 0,5 1,0
фузаріозні зерна 1,0
кукіль 0,5
Мінеральна домішка 0,3 0,5 1,0
Шкідлива домішка 0,3 0,5
Сажкові зерна,%, не більше 5,0 8,0
Масова частка білка, у перерахунку на суху 
речовину, %, не менше 12,0 10,0 Не нормується

Масова частка сирої клейковини, %, не менше 22,0 18,0

Не нормується
Якість клейковини :
Група 
Одиниць приладу ВДК

І-ІІ
60-100

І-ІІІ
60-115

Число падіння, с, не менше 150 100

Зараженість шкідниками Не допускається, крім зараженості кліщем не 
вище ІІ ступеня

Не допускається Протруєні, заражені шкідниками, фузаріоз
Допускається приймання тритикале з вологістю, вмістом сміттєвої та зернової домішок вище 
граничної норми, якщо тритикале в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, 
має колір та запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх 
запахів), та яке буде доведене до встановлених показників якості.
ГМО, % не більше ніж 0,9

Назва токсичного елемента

мг/кг, не більше

Тритикале на 
продовольчі і технічні 
цілей та для експорту

Тритикале для 
кормових цілей

Свинець 0,5 5,0
Кадмій 0,1 0,3
Миш’як 0,2 0,5
Ртуть 0,03 0,1
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оголошення
Мідь 10 30

Цинк 50 50

Радіонукліди

Назва радіонукліду Бк/кг, не більше

Стронцій-90 20 100

Цезій-137 50 600

Вміст мікотоксинів

Назва токсичного елемента

мг/кг, не більше

Тритикале на 
продовольчі і технічні 
цілей та для експорту

Тритикале для 
кормових цілей

Афлатоксин В1 0,005 0,1

Зеараленон 1,0 3,0

Т-2 токсин 0,1 0,2

Дезоксинівален (вомітоксин) 1,0 2,0

Пестициди, мг/кг, не більше

Гексахлорциклогексан (гамма-ізомер) 0,5

ДДТ та його метаболіти 0,02

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та 
постачання

Тритикале транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень 
вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування тритикале повинно 
бути захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Тритикале розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених 
шкідниками зерна зерносховищах.
Строк придатності необмежений.

8

Підготування та/або 
оперування перед 
використанням або 
переробкою

У разі необхідності — очистка від сміттєвих домішок та сушка, подальше оперування згідно 
технологічної схеми виробництва комбікормів.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані 
з їх використанням за 
призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність зерна вищеперерахованим показникам.
У разі невідповідності тритикале нормам якості хоча б за одним із показників його переводять 
до нижчого класу.

№ Розділ опису Склад опису

1 Назва продукції Насіння ріпаку (вищий та перший клас)

2

Законодавчі 
та нормативні документи, 
які встановлюють вимоги 
щодо безпечності продукту 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів 
№ 5061
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування 
та питній воді»
Наказ «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту 
генетично модифікованих організмів» №971 від 09.11.2010 р.
ДСТУ 4966:2008 Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови.

3

Склад, зокрема, добавки та 
речовини для поліпшення 
технологічних властивостей 
(за наявності)

Насіння ріпаку

4
Характеристики сировини
(фізичні, хімічні, біологічні 
характеристики)

Стан, колір, запах

Насіння ріпаку має бути у незігріте, у 
здоровому стані, мати колір і запах, 
притаманні нормальному насінню ріпаку 
(без затхлого, пліснявого, інших сторонніх 
запахів)

Вологість, %, не більше 8,0
Сміттєва домішка, %, не більше 3,0
Оліїста домішка, %, не більше 6,0
Олійність (на абсолютно суху речовину), % 45,66
Масова частка ерукової кислоти в олії, %, 
не більше ніж 2,0

Глюкозиноляти у насінні, мкмоль/г, не більше 30
Зараженість шкідниками Не дозволено
Допускається приймання насіння ріпаку з вологістю, вмістом сміттєвої домішки вище граничної 
норми, якщо ріпак в здоровому стані, без ознак самозігрівання та пошкодження, має колір та 
запах, властивий здоровому насінню (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів), та 
яке буде доведене до встановлених показників якості.

ГМО, % не більше ніж Не допускається

Назва токсичного елемента мг/кг, не більше

Свинець 1,0

Радіонукліди

Назва радіонукліду Бк/кг, не більше

Стронцій-90 20

Цезій -137 50

Вміст мікотоксинів

Назва токсичного елемента мг/кг, не більше

Афлатоксин В1 0,005

Зеараленон 1,0

Т-2 токсин 0,1

Дезоксинівалеол (вомітоксин) 1,0

Пестициди, мг/кг, не більше

Гексахлорциклогексан (гамма-ізомер) 0,4

ДДТ 0,1

гептахлор 0,1

5 Походження та способи
виробництва Україна. Вирощування.

6 Способи упаковки та 
постачання

Насіння ріпаку транспортують насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень 
вантажів, чинних для транспорту цього виду. 
Транспортні засоби мають бути чистими, без сторонніх запахів та не повинні перевозити 
заборонені речовини та матеріали. Під час навантаження і розвантажування насіння ріпаку 
повинно бути захищеним від атмосферних опадів.

7 Умови зберігання та строк 
придатності

Насіння ріпаку розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених 
шкідниками зерна зерносховищах.
Строк придатності — необмежений.

8

Підготування та/або 
оперування перед 
використанням або 
переробкою

При необхідності насіння ріпаку проходить очистку від сміттєвих домішок та сушку.

9

Критерії прийняття, 
пов’язані з безпечністю 
харчових продуктів або 
специфікації закуповуваних 
компонентів, пов’язані 
з їх використанням за 
призначенням

Товарно-транспортна накладна з доказами про три попередні перевезення;
Сертифікат якості (за наявності);
Відповідність насіння вищеперерахованим показникам.

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

1). Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Количев Г. М. (за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, пр-т Маяковського, буд. 2-А, кв. 38) викликається на 
07.05.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голову-
ючий суддя Ткач Г. В.;

2). Гнатуша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д. Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 
3) викликається на 07.05.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді спра-
ви по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

3). Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 року народження, у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кляночкін О. В. (зареєстро-
ваний за адресою: м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30; проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Артема, 80) викликається на 14.05.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

4). Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода 
О.Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32; проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36) викликається на 14.05.2018 року о 09.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

5). Меренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Меренков М. М. (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине, 
вул. Короленка, 55/34) викликається на 16.05.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з її змістом.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Апеляційний суд міста Києва викликає обвинувачену Толпиго 

Валентину Іванівну, 1 січня 1952 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11), для участі в апеляційному розгляді кримінального про-
вадження №42016000000002847 за обвинуваченням Толпиго Ва-
лентини Іванівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за апеляційною скаргою про-
курора відділу Генеральної прокуратури України Василенка C. M. 
на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 23 березня 
2018 року стосовно Толпиго В. І., у судове засідання, яке відбу-
деться 10 травня 2018 року о 13 год. 40 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а (тел. 284-15-77). Голо-
вуючий суддя Мельник В. В.

Наслідки неприбуття за викликом суду обвинуваченої, перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України, поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК України.

Міністерство молоді та спорту України оголошує кон-

курс про надання спортивній федерації статусу національної 

спортивної федерації з видів спорту:

Олімпійські види спорту:
1. бобслей,
2. веслувальний слалом,
3. кьорлінг,
4. хокей з шайбою

Неолімпійські види спорту:
1. авіамодельний спорт,
2. городковий спорт,
3. грепплінг,
4. дартс,
5. кікбоксинг ІСКА,
6. кйокушинкаї карате унія,
7. роликовий спорт,
8. середньовічний бій,
9. спорт з літаючим диском,
10. таеквон-До,
11. французький бокс Сават

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголо-

шення конкурсу за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, ка-

бінети 806, 516,

понеділок — п’ятниця: з 10.00 до 16.00 год.

Секретар комісії з олімпійських видів спорту — Кравченко 

Олеся Михайлівна (тел. для довідок: +380442899567).

Секретар комісії з неолімпійських видів спорту – Душин-

ська Олеся Вікторівна (тел. для довідок: +380442890998).

Засідання комісії відбудеться протягом п’ятнадцяти днів 

після закінчення строку подання документів.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки 
Полісів ОСЦПВВНТЗ:

Серія АМ №№ 1609862; 1617920; 1618263; 0551628; 
0250706; 0250707; 0563484; 1615779; 0540351; 0536226; 
0536246 — 0536264; 0536268; 0536277; 0536297; 0536303 — 
0536312; 0536314; 0536315; 0536317 — 0536321; 0561521; 
0561523; 0561527; 1609366; 1619357; 2346583; 1335793 — 
1335796; 0549059; 0553095; 2366101; 1337649; 0553902; 
0553905; 1630994; 2355447 — 2355450; 0253282; 0253283.

Серія АК №№ 0681304; 0681477; 1615896; 1948120; 
1948121; 1950095; 2437670; 2437734; 2437832; 3487683; 
0681330; 1615866; 3487794; 3487795; 6968095; 1945034; 
3245506; 2416841; 2434200; 1330131; 1330900; 1332905; 
1949628; 0696421; 1616615; 1624440; 2415748; 0697788; 
2434420; 3244497; 3877581; 3877585; 3877588; 2421045; 
2436261.

Серія AE №№ 9549136; 9549148; 7947661.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4,  
кв. 69), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 
ст. 332 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 7 травня 2018 
року о 09 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні 
Подільського 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 на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає На-
заренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Іва-
новича як обвинувачених у судове засідання по 
кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, 
провадження № 1-кп/414/7/2018 стосовно Наза-
ренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івано-
вича, обвинувачених за ч. 2 ст. 110 КК України, 
що відбудеться 8 травня 2018 року о 09 годині 
30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Постійно діючий третейський суд при ВГО 
«Союз інвесторів України», викликає ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ «КРАСКИ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 32361803) як відповідача у справі 
№ 10/18 за позовом ПАТ «СБЕРБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.05.2018 р. 
о 15.15 год. у приміщенні третейського суду за 
адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, офіс 
25, зал № 8. Явка обов’язкова.

Третейський суддя Дяченко І. В.

Постійно діючий третейський суд при ВГО 
«Союз інвесторів України», викликає Овеченка 
Юрія Андрійовича, Котляревського Андрія Се-
меновича, Трущенка Валерія Володимирови-
ча як відповідачів та ТОВ «КОМПАНІЯ «КРАС-
КИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32361803), як третю особу в справі № 09/18 за 
позовом ПАТ «СБЕРБАНК» про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 11.05.2018 р. 
о 15.00 год. у приміщенні третейського суду за 
адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, офіс 
25, зал № 8. Явка обов’язкова.

Третейський суддя Пошелюзний С. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Пасічник Олена Олексіївна, 18.05.1970 року народження. зареєстрована у м. Старобільськ Луганської об-

ласті, квартал Ватутіна, буд. 50Б, кв. 24, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
03.05.2018 р. о 09:00 до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для 
вручення Вам процесуальних документів при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні № 22017140000000076, за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини 
неприбуття зазначені в ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст.139 КПК України. Слідчий Управління СБ Укра-
їни у Львівській області Вавричук Н.Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зінченко С. В., 16.02.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 викликається на 03 травня 2018 

року о 14 год. 00 хв. до  слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідуван-
ня кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері 
економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Є. С. у кабінет № 9 Департаменту з розслідування особливо 
важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Си-
мона Петлюри, 7/9, (контактний м.т. 063-560-09-30) для проведення слідчих та процесуальних дій за його участі як 
підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000004087.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +21  +26
Житомирська +7  +12 +23  +28
Чернігівська +5  +10 +21  +26
Сумська +3  +8 +19  +24
Закарпатська +9  +14 +24  +29
Рівненська +7  +12 +23  +28
Львівська +8  +13 +24  +29
Івано-Франківська +8  +13 +25  +30
Волинська +8  +13 +23  +28
Хмельницька +7  +12 +22  +27
Чернівецька +7  +12 +25  +30
Тернопільська +7  +12 +23  +28
Вінницька +7  +12 +22  +27

Oбласть Нiч День

Черкаська +6  +11 +21  +26
Кіровоградська +6  +11 +21  +26
Полтавська +4  +9 +19  +24
Дніпропетровська +6  +11 +20  +25
Одеська +8  +13 +20  +25
Миколаївська +7  +12 +23  +28
Херсонська +8  +13 +23  +28
Запорізька +6  +11 +21  +26
Харківська +4  +9 +19  +24
Донецька +6  +11 +19  +24
Луганська +3  +8 +19  +24
Крим +7  +12 +20  +25
Київ +10  +12 +23  +25
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 3 травня 2018 року
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У Вінниці відкрилася 
виставка трирічної 
художниці

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕКОРД. Унікальною в житті міста стала персональна ви-
ставка картин трирічної вінничанки Анастасії Барчишеної. В 
експозиції представлено 14  живописних пейзажів та яскравих 
абстракцій, які вона створила за рік. Малювати її навчила ма-
ти — художниця Анна Барчишена. Рік тому донька побачила, як 
мати займається з іншими дітьми, і сама захотіла творити. «Ма-
люємо із двох років. Я допомагаю лише спочатку. Наприклад, якщо 
бузок у вазочці, то звертаю доньчину увагу на те, які кольори бра-
ти і як розташований предмет. Іноді зовсім нічого не пояснюю», — 
розповіла Анна. Дівчинка пише пейзажі й натюрморти з натури або 
творить абстракції, які сама придумує.  Під час відкриття виставки 
представник Книги рекордів України вручив Анастасії сертифікат як 
наймолодшій художниці країни, яка малює у стилі реалізму.

Не вишиванками 
єдиними 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МИНУЛЕ І МОДА. У Маріуполі відбулися лекція та показ колек-
ції українського традиційного одягу минулих років, організовані ко-
лекціонером і майстринею з реконструкції національних костюмів 
Майєю Ернст із Дніпра. На заході у центральній дитячій бібліотеці 
приморського міста колекціонер розповіла, де і який тип одягу ко-
лись носили в Україні, про спільні риси та відмінності покрою і ма-
теріалів національних костюмів із різних регіонів. Відвідувачам про-
демонстрували колекцію українського одягу — переважно жіночо-
го святкового вбрання кінця ХІХ — початку ХХ століття із Нижньо-
го та Середнього Подніпров’я, Полтавщини, Чернігівського Поліс-
ся, Поділля, Буковини, Гуцульщини та Покуття. Показ супроводжу-
вався поясненнями, як правильно та в якій послідовності вдягати 
очіпок, плахту, запаску, жупан та інші колоритні елементи націо-
нального одягу. 

Травневі роси — 
на врожай проса
ТРАДИЦІЇ. Свято Зеленої неділі, або Трійці, сягає Трипільської доби

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Найпрекрасніша по-
ра року — весна. Най-

чарівніший весняний мі-
сяць — травень. О цій порі 
бурхливо пробуджується 
природа. Як раптово змі-
нюється післязимовий сі-
рий пейзаж міста: сквери і 
парки вкриваються зелен-
ню, розквітають абрикоси, 
кущі форзиції спалахують 
жовтим.
Поглянь, 

уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці 

рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче
…
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.

Такими поетичними об-
разами передав своє від-
чуття весняного пробу-
дження природи у вірші 
«Чари ночі» Олександр 
Олесь. Споконвіку з на-
станням цієї життєдайної 
пори люди по в’я зують спо-
дівання на кращі зміни в 
житті, щасливе майбутнє. 
Із такими світлими помис-
лами розпочинають новий 
трудовий сезон хлібороби. 
«Хто весною вчасно зоре і 
заскородить, тому влітку 
гарно вродить», — ствер-
джує народна мудрість.

За давніми спостере-
женнями, погода у трав-
ні дуже мінлива. Але якщо 
підвищення температури, 
росяні ранки й дощі спри-
яють майбутньому вро-
жаю, то нічні приморозки, 

а іноді й снігопади можуть 
завдати непоправної шко-
ди посівам і садовині. Як це 
було 2012-го і торік. 

Старі люди і народні си-
ноптики складають у трав-
ні прогнози на майбут-
нє, спостерігаючи за ста-
ном погоди в такі дні релі-
гійних свят: Юрія Весняно-
го (6), Яреми-Запрягальни-
ка (14), Бориса і Гліба (15), 
Миколи Літнього (22). Свя-
то Юрія яскраво і веле-
людно відзначають у наш 
час на Гуцульщині. Цього 
дня пастухів урочисто ви-
ряджають з отарами на по-
лонини. Святкові столи ще-
дро накривають стравами 
із сиру. Супроводжують ві-
вчарів на літні пасовиська 
танцями, піснями і музика-
ми. Звістку про традиційне 
фольклорне дійство дале-
ко понад горами розносять 
троїсті музики і розкотис-
тий перегук трембіт.

Якщо на Юрія закує зо-
зуля — не гайтесь із сів-
бою яровини, бо «рання сів-
ба у пізньої не позичає». Як-
що день холодний — добре 
вродять гречка, овес і просо.

На Яреми-Запрягальни-
ка час висівати пізні куль-
тури. «Якщо день пого-
жий, жнива будуть гожі», 
— стверджує прислів’я. 
Якщо на Яреми теплий ве-
чір і зоряна ніч — літо бу-
де врожайним; якщо день 
з вітром і дощем — зима 
буде суворою.

Свято Бориса і Гліба у 
народі ще називають Бо-
рисів день або солов’їний 
день. Це вже середина 

травня. Настає стабільно 
тепла погода. Саме на цей 
час припадають солов’їні 
ночі. Орнітологи вважа-
ють, що пернаті солісти 
невтомно демонструють 
свої таланти один перед 
одним саме тоді, коли їхні 
кохані висиджують май-
бутніх пташенят. Припи-
нилися солов’їні концерти 
— чекайте похолодання. 
Цими днями за сівбу вже 
не беріться — запізно. 

Миколу літнього вважа-
ють опікуном свійських 
тварин, особливо коней. 
«Прийшов Миколай — ко-
ней випасай», — нагадує 
прислів’я. Або ще: «До Ми-
коли літнього не сій гречку 
і не стрижи овечку». О цій 
порі можуть бути ранкові 
приморозки. Тому не слід 
поспішати висаджувати 
баштанні культури. Якщо 

цього дня йтиме дощ, літо 
буде вологим. Є прикмета: 
«Якщо на Миколи дощо-
вито — влітку гарно вро-
дить жито». Про те, що за-
паси травневої вологи за-
вше слугують запорукою 
гарних сіножатей і багатих 
врожаїв, свідчать численні 
приказки: «Від Луки трав-
нева роса коням краща від 
вівса», «Травневі роси — 
на гарні покоси», «Травне-
ві роси — на врожай про-
са», «Травневий дощ — як 
із грибами борщ» та ін.

Цього року на травень 
припадає перехідне релігій-
не свято Трійця (Клечаль-
на, Зелена неділя). А вона 
рідко буває без дощу. Тож 
сподіватимемося, що цьо-
горічні травневі запаси во-
логи сприятливо вплинуть 
на майбутній урожай хлібо-
робської ниви і садовини. 

НАШ КАЛЕНДАР
1 травня — Міжнародний день праці
3 травня — Всесвітній день свободи преси
4–10 травня —  Глобальний тиждень безпеки дорожнього р уху 

ООН
6 травня — Юрія Весняного
8 травня —  Дні пам’яті та примирення на вшанування жертв 

Другої світової війни
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
12 травня — Всесвітній день птахів, що мігрують
13 травня — День матері
15 травня — Міжнародний день сімей
17 травня —  Всесвітній день телекомунікації та інформаційно-

го суспільства; Вознесіння Господнє
18 травня —  День боротьби за права кримськотатарськог о 

н ароду; День пам’яті жертв геноциду (1944) 
кримсь ко татарського народу

19 травня — День науки; День Європи
20 травня —  День банківських працівників; День пам’яті жертв 

політичних репресій
21 травня —  День Державної фіскальної служби України; 

Всесвітній день культурного різноманіття задля 
співробітництва та розвитку

22 травня —  День перепоховання Т. Шевченка на Чернечій го-
рі поблизу Канева; Міжнародний день біологіч-
ного різноманіття

24 травня —  День слов’янської писемності та культури
25–31 травня —  Тиждень солідарності з народами несамо-

врядних територій
26 травня —  День працівників видавництв, поліграфії і книго-

розповсюдження; 
27 травня — День хіміка; День Святої Трійці
29 травня — Міжнародний день миротворців ООН
31 травня — Всесвітній день боротьби з тютюнокурінням

Духмяні трави та квіти за традицією прикрасять свято Трійці
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