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Первинна ланка 
трансформується першою
МЕДИЧНА РЕФОРМА. У Харківській області підписано  
майже 200 тисяч декларацій між пацієнтами та лікарями

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Дід, змайструвавши во-
за, запросив і мене, ма-

лого, на випробування. За-
пряжена домашнім Гнід-
ком підвода після вйокан-
ня і деякого тріску руши-
ла із двору. Віз колихав-
ся на вибоїнах і добряче 
скрипів. Ніби відповідаючи 

на моє німе запитання, дід 
промовив: «То нічого, що 
скрипить, це лише попер-
вах, а потім усе притреть-
ся, щось підправимо, й бу-
де найкращим у селі. Голо-
вне, щоб у дорозі не пере-
хняблювався і тримав ко-
лію».

Ця історія пригадалася, 
коли готував матеріал про 
перебіг медичної рефор-

ми на Харківщині. Чи асо-
ціативно, чи просто безвід-
носно.

Першопрохідцями в ре-
формуванні охорони здо-
ров’я регіону стали жите-
лі та медичні працівники 
міста Чугуїв. Саме воно 
стало пілотним у реаліза-
ції засад медичної рефор-
ми. Два роки тому тут за-
початкували проект, від-

повідно до якого автоно-
мію отримав центр пер-
винної медико-санітар-
ної допомоги, а також бу-
ло створено півдесятка 
амбулаторій, які вперше 
розпочали роботу на до-
говірних засадах із цен-
тром та отримува-
ли через нього фі-
нансування з держ-
бюджету.

Президент про зміну формату АТО на Операцію 
об’єднаних сил для захисту територіальної  
цілісності й суверенітету нашої країни

Уряд визначив 
відповідальних за дороги

ПОВНОВАЖЕННЯ. Європейську систему управління дорож-
ньою галуззю — з чітко окресленими вимогами до проведення ро-
біт, визначенням відповідальності, формуванням дорожнього бю-
джету й системи контролю використання коштів — запроваджує 
Кабінет Міністрів. Зокрема, вперше визначено чітку відповідаль-
ність за утримання доріг і план будівництва на п’ять років. Повне ж 
відновлення цього господарства Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман прогнозує за 5—10 років. 

Цього року розподіл відповідальності такий: 123 000 км доріг міс-
цевого значення — відтепер пряма відповідальність обласних дер-
жадміністрацій. За 46 985 км доріг державного значення відповідає 
Укравтодор. А за 250 000 км доріг у населених пунктах  відповіда-
ють органи місцевої влади, передусім муніципалітети.

Істотно зросли обсяги ремонту за останні чотири роки, повідо-
мляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ.  Раніше вони були безсистемними, а тепер їх про-
водять переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий 
стимул економічному розвитку цілих регіонів.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,1 млрд грн
аліментів стягнули державні  

виконавці з початку року. З них 355 млн —
завдяки новим законодавчим обмеженням  

«АТО закінчилася,  
а протистояння агресії, 

відсіч російському 
агресору завершиться 

тоді, коли буде звільнено 
останній клаптик 
української землі».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: 

Я нікому не дам використовувати 
адмінресурс у виборчих кампаніях

Ексклюзивне інтерв’ю 
глави уряду агентству 

«Інтерфакс-Україна»

— Чи задоволені ви тим, 
що зроблено за два роки 
прем’єрства, чи, можливо, 
є якісь речі, які поки що 
не вдалися?

— Бути задоволеним 
означає, що потрібно йти 
на пенсію. Я думаю, що 
принаймні ці два роки я 
не сидів на місці і нама-
гався максимально іден-
тифікувати ті проблеми, 
які є, і визначити підхо-
ди, як їх можна вирішити. 
І ми розпочали вирішува-

ти ті проблеми, які не ви-
рішувалися роками. Я вва-
жаю, що останні чотири 
роки, з яких два роки мого 
прем’єрства, є достатньо 
складними з огляду на той 
багаж нерозв’язаних про-
блем, який був до 2014 ро-
ку, який і спричинив слаб-
кість самої України.

Два роки були склад-
ні, але є відчуття того, що 
певний етап завершився 
і ми переходимо на новий 
етап вирішення глобаль-
них проблем. Хоча, вод-
ночас, я думаю, що за цих 
два роки нам вдалося від-
крити можливості для ба-

гатьох змін. І найголовні-
ший виклик, на мій по-
гляд, сьогодні — це рефор-
ма національної економіки. 
Більш швидкий ріст еко-
номіки, який потягне за 
собою і більш швидке вирі-
шення багатьох і багатьох 
проблем, які на сьогодні є.

Тому говорити можна 
про єдине: енергія і запал 
є, і будемо йти далі для то-
го, щоб робити правильні 
речі для країни. Я думаю, 
що найголовніше — так ді-
яти, щоб у людей зника-
ла зневіра в сьогодення і в 
майбутнє України. Я бачу, 
що у нас є колосальні мож-

ливості при правильно-
му врядуванні і об’єднанні 
всіх заради ідеї сильної 
України.

Що стосується недоліків 
чи самокритичних речей, 
то я все ж таки вважаю, що 
необхідно швидше прийма-
ти рішення і впроваджу-
вати їх. Час має критичне 
значення. Тут не все від ме-
не залежить, від Прем’єр-
міністра чи від уряду. Але 
те, що нам вдалося роз-
почати шлях до створен-
ня якісної освіти, охорони 
здоров’я, відновлення соці-
альної справедливості що-
до пенсій — хтось задово-

лений, а хтось ні, але все ж 
таки ми відкрили можли-
вості до цього.

Величезним викликом 
залишається у нас питан-
ня державного боргу.

— До речі, уряду вдало-
ся вперше минулого ро-
ку зменшити державний 
борг до ВВП з 80,9% до 
71,8%. Але попереду бор-
говий пік 2019—2020 ро-
ків. Яким ви бачите шля-
хи його проходження?

— Якщо подивитися на 
економіку, маємо 3% рос-
ту, економіка добре на це 
реагує, але цього недо-
статньо. Треба 5-7 і біль-

ше відсотків. Я хочу на-
гадати, що Леонід Дани-
лович Кучма (президент 
України в 1994—2005 ро-
ках — ІФ) передав країну 
з ростом 12,4% (ВВП — ІФ) 
і з боргом 14 млрд дол. По-
тім, я вважаю, що непро-
фесійність і популізм уря-
ду в різні часи призвели до 
серйозної слабкості 
країни і найголовні-
ше — нарощування 
боргів.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Проектом передбачено будівництво ХІІІ мікрорайону в складі комплексної забу-

дови мікрорайонів VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІІІ багатофункціонального житлового району на 
проспекті Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському 
районі м. Києва.

В складі об’єкта запроектовано: десять  житлових будинків поверховістю 22-25, 
24-26, 26 поверхів  з даховими котельнями на кожному із будинків та із вбудованими 
нежитловими приміщеннями, стилобати, ТП, торговельний центр.  

Загальна кількість квартир — 3767 кв., площа вбудованих нежитлових приміщень 
— 13701,11 м2,  площа громадських будівель — 4047,14 м2. 

Проектом передбачено комплексний благоустрой та озеленення території з вла-
штуванням майданчиків різного функціонального призначення (дитячі, спортивні, 
господарські, для відпочинку дорослих тощо) та відкритих автостоянок  загальною 
місткістю 398 машино-місць.  

В цілому об’єкт не відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою, 
але проектом передбачено влаштування дев’яти  газових дахових котелень тепловою 
потужністю по 1,9675 МВт та однієї котельні потужністю 1,4364 МВт, що згідно з «Пе-
реліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпе-
ку», затвердженим постановою КМУ №808 від 28.08.2013 р., відноситься до об’єктів 
з підвищеною екологічною небезпекою за п.1 «Устаткування для виробництва елек-
троенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і більше з використан-
ням органічного палива».

Водопостачання, каналізування, газопостачання —  згідно з ТУ.  Поверхневі стічні 
води відводяться за допомогою закритої системи зливової каналізації з очисткою за-
брудненої частини стоку на запроектованих очисних спорудах.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є:  
ДВЗ автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з відкритих автостоянок), ко-
тельні (продукти згорання природного газу). 

 Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: 
оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий,  аміак,  сажа,  бенз(а)
пірен, парникові гази. 

Сумарні валові викиди складають: забруднюючі речовини — 4,38 т/рік,  парникові 
гази — 12302,875 т/рік. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 
від об’єкта нижчі 0,1ГДК населених місць. 

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: ТПВ, в 
т.ч. ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від прибирання території; осад 
з очисних споруд дощових стоків, відпрацьовані люмінесцентні лампи тощо. Всі ви-
ди відходів підлягають утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими ор-
ганізаціями.

 Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 2-х тижнів з 
дня виходу публікації  з 9-00 до 18-00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 18, літ. В, прим. 105,  тел. 067-656-48-38.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6) викликає як відповідачів Петрова Віталія Володимиро-
вича, 05.10.1982 р.н. (Луг. обл., м. Гірське, вул. Советська, б. 8, 
кв. 12), Літвіненка Андрія Вікторовича, 02.10.1971 р.н. (Луг. обл., 
м. Гірське, вул. Тюленіна, б. 3, кв. 1) справа № 423/2075/17 на 
11.05.2018 р. о 08.30 год.; за позовом КС «Компаньйон» до Ско-
ба М. М., Сачек С. В., Петрова В. В., Літвіненка А.В. про стягнен-
ня кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно  
зі ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фелен-
ка Володимира Вікторовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судове засідан-
ня, що відбудеться 16 травня 2018 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. 
Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шапортову Станіславу Володимировичу, 

16.02.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: Автономна Респу-
бліка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, буд. 20, кв. 2, на підставі ст. 
ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 10.05.2018 до 
слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури 
Центрального регіону України Єгжова Р. Д. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Петра Болбочана, буд. 8, для вручення повідомлення про 
підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №42015060360000293 від 
21.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мель-
ника Ігоря Васильовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/6759/17, 1-кп/296/220/18 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Ак-
сьонова В. Є. в підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 15.05.2018 р. о 14 год. 30 хв., 24.05.2018 р. о 09 год. 30 хв., 
01.06.2018 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя В. Є. Аксьонов

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 року відносно Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Федяніна Максима Сергійо-
вича в судове засідання на 10 травня 2018 року о 13 годині 00 
хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області 
здійснюється спеціальне судове провадження за кримінальним 
провадженням щодо Літвінцева Олександра Володимировича, 
обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 10.00 год. 11.05.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володимирови-
чу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Доне-
цька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20 на 10.00 год. 
11.05.2018 р.

Суддя В.А. Варибрус

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 
за обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року 
народження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинувачених Панька Романа Григоровича, Бай-
рачного Андрія Миколайовича в підготовче судове засідання на 10 
травня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Ма-
ріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Гнибеди Віктора Сергійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійович викликається на 11 
травня 2018 року на 08.15 годину до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Шевченківський районний суд міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, викликає на 02.07.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. як відповідача Пащен-
ка Олексія Васильовича у справі за по-
зовом Пащенка Олександра Васильови-
ча до Пащенка Олексія Васильовича, тре-
тя особа: Леонова Людмила Миколаївна 
про усунення перешкод у користуванні 
квартирою шляхом виселення.

Відповідач викликається у судове засі-
дання, у разі неявки справа розглядати-
меться у його відсутність.

Суддя Макаренко І. О.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
25.05.2018 р. о 14 год. 00 хв. (справа № 367/930/13-ц) 
викликаються: Паляруш Катерина Дмитрівна, Міна-
єв Валентин Миколайович по цивільній справі за по-
зовом прокурора м. Ірпеня Київської області до Коцю-
бинської селищної ради Київської області, Паляруш Ка-
терини Дмитрівни, Мінаєва Валентина Миколайовича, 
третя особа: КП «Святошинське лісопаркове господар-
ство» про визнання недійсним рішення, державного ак-
та на право власності на землю, визнання права влас-
ності на земельну ділянку.

В разі неявки Паляруш Катерини Дмитрівни, Мі-
наєва Валентина Миколайовича (Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядати-
ся у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Втрачені суднові 
документи 

Свідоцтво про право 
власності 

№ CR002040 та 
Свідоцтво про право 

плавання під 
Державним 
прапором 

України № CN002611 
на судно Lund 1750 

Fisherman 
з бортовим номером 

UA 0566 KV,  
зареєстровані на 

Злочевського 
Миколу 

Владиславовича, 
вважати недійсними.

Приморський районний суд м. Маріу-
поля викликає як обвинуваченого Береста 
Валерія Григоровича, який мешкає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по 
кримінальному провадженню щодо Берес-
та В.Г. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 травня 
2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельни-
ків, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’яз ковою. 
У разі неявки до суду без поважних причин, 
це оголошення вважається належним пові-
домленням і справу буде розглянуто по суті 
за наявними матеріалами справи.

Суддя Д.Г. Пантелєєв

ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22303- F11GL22304
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 19.06.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36929-asset-sell-id-166813

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22305- F11GL22318
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 25.05.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37014-asset-sell-id-167100

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G22319- F11G22321
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нежитлова нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 16.05.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36925-asset-sell-id-166809

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області по-

відомляє, що в суд викликається як обвинувачений 
Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., до Дими-
тровського міського суду Донецької області 10 трав-
ня 2018 року на 15.00 год. та 11 травня 2018 року на 
14.00 год. за адресою: м. Мирноград Донецької облас-
ті, вул. Центральна, 73, для участі у судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження за обвину-
ваченням Васильєва А.Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.А. Рибкін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 320 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 квітня 2018 р. № 320

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 
(Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2013 р., 
№ 48, ст. 1711; 2017 р., № 27, ст. 778, № 33, ст. 1028):

1) у пункті 3  слова «— управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київ-
ське та Севастопольське міські, районні управління» виключити;

2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
«Рейдові перевірки можуть проводитися із залученням посадових осіб відповід-

ного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, органу місцевого самоврядування 
та/або місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління Укртрансбезпеки, та власників (балансоутримувачів) пунктів га-
баритно-вагового контролю (за погодженням з їх керівниками).»;

3) у пункті 13 слово «наказом» замінити словом «керівником»;
4) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у 

кількості не менш як дві особи.
Габаритно-ваговий контроль проводиться однією посадовою особою Укртранс-

безпеки у разі залучення до рейдової перевірки посадових осіб відповідного підроз-

ділу Національної поліції, Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що нале-
жать до сфери управління Укртрансбезпеки та власника (балансоутримувача) пункту 
габаритно-вагового контролю, а також посадових осіб органу місцевого самовряду-
вання та/або місцевої держадміністрації.

Під час проведення рейдової перевірки можливе:
застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис «Укртранс-

безпека»;
використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотриман-

ня водіями норм режиму праці та відпочинку, встановлених законодавством Украї-
ни та Європейською угодою;

здійснення габаритно-вагового контролю;
використання засобів аудіо- та відеотехніки для запису процесу перевірки;
використання пристроїв для копіювання, сканування з метою збору інформації, 

що свідчить про правопорушення.»;
5) в абзаці другому пункту 17 слово «Укртрансінспекції» замінити словами «Укр-

трансбезпеки та її територіальних органів»;
6) у тексті Порядку слово «Укртрансінспекція» в усіх відмінках замінити словом 

«Укртрансбезпека» у відповідному відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422 «Деякі пи-

тання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів» (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 48, ст. 1711):

1) у пункті 1 постанови слова «Державної інспекції з безпеки на наземному тран-
спорті» замінити словами «Державної служби з безпеки на транспорті»;

2) у Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні пере-
везення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпе-
ки на наземному транспорті та її територіальних органів, затвердженому зазначе-
ною постановою:

у назві Порядку слова «Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті» 
замінити словами «Державної служби з безпеки на транспорті»;

у пункті 1 та абзаці другому пункту 2 слово «Укртрансінспекції» замінити словом 
«Укртрансбезпеки»;

у пунктах 6 і 9 слова «відповідного підрозділу МВС» замінити словами «відповід-
ного підрозділу Національної поліції»;

у назві додатка 1 до Порядку слово «Укртрансінспекції» замінити словом «Укр-
трансбезпеки».

3. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635):

1) підпункт 27 пункту 5 після слова «нарахування» доповнити словами «, вживає 
заходів щодо стягнення»;

2) підпункт 6 пункту 7 після слова «розрізнення» доповнити словами  
«, засобами аудіо- та відеотехніки».

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України 

за участю керівників центральних органів виконавчої влади 
на травень — червень 2018 року

4 травня  Міністерство інформаційної політики України
11 травня  Міністерство інфраструктури України
15 травня  Міністерство молоді та спорту України
18 травня  Міністерство оборони України
22 травня  Міністерство освіти і науки України
25 травня  Міністерство охорони здоров’я України
29 травня  Міністерство соціальної політики України
1 червня  Міністерство культури України
5 червня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України
8 червня  Міністерство фінансів України
12 червня  Міністерство юстиції України
15 червня  Пенсійний фонд України
19 червня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції
22 червня  Державна служба України з питань праці
26 червня  Національна поліція України

Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  
254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої  
телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  
вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +25  +30
Житомирська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +11  +16 +24  +29
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +12  +17 +25  +30
Рівненська +11  +16 +24  +29
Львівська +11  +16 +25  +30
Івано-Франківська +12  +17 +25  +30
Волинська +11  +16 +24  +29
Хмельницька +11  +16 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +25  +30
Тернопільська +11  +16 +25  +30
Вінницька +12  +17 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +24  +29
Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Полтавська +11  +16 +24  +29
Дніпропетровська +11  +16 +25  +30
Одеська +12  +17 +26  +31
Миколаївська +12  +17 +26  +31
Херсонська +12  +17 +26  +31
Запорізька +10  +15 +26  +31
Харківська +10  +15 +23  +28
Донецька +10  +15 +24  +29
Луганська +10  +15 +24  +29
Крим +12  +17 +24  +29
Київ +15  +17 +28  +30

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

25..30
12..17

24..29
10..15

25..30
12..17

26..31
12..17

25..30
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

І заспівав фонтан 
у Рівному

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТНІ РОЗВАГИ. На місці старенького фонтана у центрі Рів-
ного з’явився світломузичний: для рівнян він заспівав напере-
додні травневих свят. Люди, що називається, йшли «на музи-
ку». Класика, українські народні та сучасні пісні — усе це звуча-
ло з фонтана. Його цілком модернізував «Рівнеоблводоканал», 
який експлуатує всі рівненські фонтани. Повна реконструкція 
обійшлася місту в 1,5 мільйона: замінили насосну станцію, са-
мі насоси, труби під землею — на поліетиленові. Чаша фонтана 
тепер герметична, з нержавіючої сталі. Освітлення та висоту по-
дачі води — залежно від ритму музики — регулює комп’ютер. А 
ще працює відеоспостереження: такий собі захист від вандалів. 

Пси допомогли 
розкрити 135 злочинів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЧОТИРИЛАПІ ДЕТЕКТИВИ. За перший квартал поточного 
року службові пси, які допомагають правоохоронцям Донеччи-
ни, зуміли відшукати й допомогли вилучити із незаконного обі-
гу солідний арсенал: 17 одиниць вогнепальної зброї, серед якої 
протитанковий гранатомет, автомат Калашникова, дев’ять гра-
нат, понад 300 патронів і майже півкіло вибухових речовин (по-
рох, тротил). Також, як повідомив начальник кінологічного цен-
тру Головного управління Національної поліції України в До-
нецькій області Леонід Котов, за цей час чотирилапі детекти-
ви перевірили понад 7 тисяч транспортних засобів та близько 
5,5 тисячі осіб, а загалом допомогли правоохоронцям розкрити 
135 різноманітних злочинів. Приміром, у Волновасі треновані 
пси, оперативно взявши слід, зуміли розшукати зловмисника, 
який втік з-під варти, у Лимані — знайти грабіжників кількох ав-
томобілів, а у Краматорську хвостатий слідопит всього за пів-
години привів кінологів до зниклої дитини. 

Всього у кінологічному центрі поліції прифронтової Донеччи-
ни зараз несуть службу 23 собаки, вузькою спеціалізаціє ю яких 
залишається пошук зброї, боєприпасів та наркотиків, слідча 
робота. 

Танго-бунт і «Смішні гроші»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БРАВО! У Сумському об-
ласному академічному теа-
трі драми та музичної коме-
дії імені М.С. Щепкіна май-
же одночасно пройшло дві 
прем’єри — комедія «Сміш-
ні гроші» за п’єсою Рея Куні 
й абсурд на дві дії «Танго» за 
Святославом Мрожеком. За 
визначенням глядачів і теа-
тральних критиків, вони стали 
знаковими й етапними, бо де-
монструють невпинний пошук 
новизни і власного стилю. 

Над постановкою «Сміш-
них грошей» працював відо-
мий у театральному світі ре-
жисер із Житомира заслуже-
ний артист України Петро Ав-
раменко, який виступив від-
разу в трьох іпостасях — ре-
жисера-постановника, худож-
ника та музичного оформлю-
вача, що стало вдалим сим-
біозом. Перед ним стояло 
складне завдання, бо розсмі-
шити глядача набагато склад-
ніше, ніж змусити його плака-
ти. Петро Авраменко вклав у 
роботу весь свій багатогран-

ний талант. «Смішні гроші» 
— це справжній шедевр, де 
герої потрапляють у незвич-
ні обставини, пов’язані з ве-
ликими грошима, однак легко 
знаходять вихід.

«Танго» — робота моло-
дого талановитого режисера 
Романа Козака, який разом 
із артистами, художником із 
костюмів Любов’ю Медвідь та 
майстром пластики Сергієм 
Великодним створили танго-
бунт, де переважають пошук 
нових форм, свіжих ідей. Зву-
чать вічні питання: що повер-
не світ до порядку? що зруй-
нує хаос? хто чи що створить 
нові правила? Головний ге-
рой Артур повстає проти ча-
су своїх предків, які позбави-
ли свій соціум усіх норм пове-
дінки і призвели до безладу. 
Живучи у хаосі, кожен із геро-
їв втратив своє коріння і епо-
ху, залишивши лише фраг-
менти і прах. 

У виставах зайняте яскра-
ве суцвіття майстрів сцени, 
серед яких заслужені артисти 
Олена Зарицька, Тамара Ко-
рінна, Марія Грищенко, Сергій 
Медін та інші.
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Військово-польове мистецтво
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. «Військово-
польовий АРТ» презентова-
но в Херсоні. Для відвідува-
чів представлено понад 300 
арт-об’єктів, створених 150 
майстрами народної творчос-
ті з усієї України. Ідея цього 
незвичайного проекту поля-
гає в тому, щоб сила талан-
ту українських майстрів пере-
творила атрибути війни на ви-
твори мистецтва, аби показа-
ти, що життя сильніше за си-
лу смерті.

Присутня на заході дирек-
тор департаменту культу-
ри, туризму та курортів обл-
держадміністрації Світлана 
Думинська відзначила, що 
подібні виставки загострю-
ють у відвідувачів відчуття по-
дій у країні та викликають різ-
номанітні дискусії. «Ці експо-
нати мистецького АРТу де-
монструють, що українці на-
віть у найскладніших ситуа-
ціях завжди вірять у найкра-
ще. І нам дуже приємно, що 
майстри Херсонщини також 
долучилися до подібної твор-
чості», — підкреслила Світла-
на Думинська та подарувала 
автору мистецької виставки 
Павлу Ротару два томи кни-
ги пам’яті «Хронологія муж-
ності», де представлено стат-
ті та фотографії про Героїв 
Х ерсонщини.

Творчі роботи створювали 
талановиті майстри у різних 
техніках декоративно-при-
кладного мистецтва: вишив-
ка, декоративний розпис, ке-
раміка, ткацтво, лозоплетін-
ня, різьба, печворк, плетіння з 
соломи тощо. Серед майстрів 
— авторів виставки є кілька 
учасників бойових дій.

Куратор проекту Павло Ро-
тар — сержант поліції полку 

МВС «Київ», боєць добро-
вольчого батальйону «Золоті 
ворота». Під час перебуван-
ня у зоні АТО він зіткнувся з 
реаліями військового побуту. 
«Мене зацікавили викорис-
тані атрибути війни — ящики 
з-під боєприпасів, різні гільзи, 
камуфльована тканина, ту-
буси від гранатометів тощо. 
Так виникла ідея створити з 
цих атрибутів війни і смерті 
мистецькі витвори, — розпо-
вів Павло Ротар. — Зовніш-
ня привабливість експонатів 
виставки не повинна вводи-
ти глядачів у оману, війна не 
може бути красивою. Вишу-
каний розпис на тубусі грана-
томету не повертає людські 
життя, а іграшка з гільзами не 
має місця на дитячому май-
данчику. Дуже сподіваємось, 
що, роздивляючись талано-
виті роботи майстрів, відвіду-
вачі не забудуть, що за кож-
ним експонатом стоять втра-
чені людські життя».

Ще під час служби в зоні 
АТО Павло почав збирати ви-
користані атрибути війни, і під 
час кожної ротації привозив 
їх до Києва, знаходив худож-
ників, майстрів народно-деко-
ративного мистецтва, пропо-
нував їм взяти участь у май-
бутньому проекті. З того ча-
су відбулась уже 31 виставка, 

а експозиції продовжують 
подорожувати Украї-

ною, постійно по-
повнюючи екс-
позицію.

У рамках 
проекту прово-
дяться майстер-
класи з різних 
видів народного 
мистецтва для 
дітей, ветеранів 

АТО, членів їхніх 
сімей та всіх ба-
жаючих.

Павло Ротар організував «Військово-польовий АРТ»

Предмети війни стали витворами мистецтва

Прем’єри cумського 
театру демонструють 
невпинний пошук 
новизни і власного 
стилю

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

vo
rit

ek
he

rs
on

.c
o


