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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 травня 2018 року
USD 2608.3615 EUR 3067.1723 RUB 4.1712 / AU 335396.16 AG 4275.10 PT 230579.16 PD 255880.26

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КЕРСТІ КАЛЬЮЛАЙД:
«Естонські платники 

податків роблять 
внесок у різні 

проекти в Україні 
обсягом більш як  

2 мільйони євро 
щороку».

2
Країна давно 
бажає отримати 
антикорупційний суд  

АКТУАЛЬНО. Третина антикорупційних проваджень НАБУ та 
САП застрягає в судових шухлядах. А тим часом корумповані чи-
новники й надалі обкрадають громадян. Лише 22% справ, скеро-
ваних НАБУ й САП до суду, закінчилися вироком. Тож незалеж-
ний антикорупційний суд забезпечить максимум справедливих рі-
шень. Ухвалення законопроекту, який започаткує еру незалежно-
го антикорупційного суду, має бути абсолютним пріоритетом цьо-
го тижня, вважає Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Цього рішення очікують наші міжнародні партнери. Для бізнесу 
це рішення — першочерговий крок для прогресу в боротьбі з ко-
рупцією. На нього чекають громадяни, яким важливо не на сло-
вах, а на ділі побачити, що перед законом усі рівні, а справедли-
вий вирок наздожене кожного корупціонера. На своїй сторінці у 
Фейсбуці глава уряду написав, що кожен чиновник, який дав со-
бі право привласнити державні кошти, незалежно від посади, має 
усвідомлювати відповідальність та понести справедливе і жор-
стке покарання.

7% 
становило зростання обороту роздрібної 

торгівлі в Україні в січні—квітні  
2018 року

СВОБОДУ ПОЛІТВ’ЯЗНЯМ! Спільними зусиллями маємо  
не допустити, щоб український кінорежисер Олег Сенцов 
загинув у російських катівнях

Сценарій треба 
переписати

Президент Естонської Республіки про підтримку 
українських кроків і амбіцій на шляху євроінтеграції  

3 4
ДОКУМЕНТИ

Дітей прагнуть навчити 
думати самостійно — 
МОН розробило нову 
модель оцінювання  
в перших класах

ВІДОМЧІ НОВАЦІЇ

Указ Президента України «Про 
призначення довічних державних 
іменних стипендій громадянам 
України, які зазнали переслідувань 
за правозахисну діяльність»
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Хто підніме дороги місцевого значення?
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. На тлі масштабного оновлення загальнодержавних  автомагістралей 
проблеми територіальних розв’язують за залишковим принципом 

Станіслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр» 

Київ — Миронівка — Олександрія 
— Божедарівка — Нікополь

Висновку, з якого розпочав 
розмову, мимоволі дійшов, 

проїхавши після Великодніх 
свят майже півтори тисячі кіло-
метрів територією п’яти облас-
тей. 

«Знайома дорога — ближ-
ня дорога». Десятиліття водій-
ської практики давно переко-

нали  у справедливості цього 
неписаного закону. Це зайвий 
раз підтвердило і нещодавнє 
покарання бездоріжжям екі-
пажу нашого позашляховика 
за ігнорування цього прислів’я. 
Експеримент з вибором незна-

йомого маршруту, коли не-
обачно поклались на «зеле-
ну дорогу», яку рекоменду-
вав нам один із сайтів, що на-
дає «унікальний сервіс моні-
торингу стану доріг і прокла-
дає маршрут кращими шляха-

ми», виявився невдалим. Тіши-
ло єдине виправдання: хотіло-
ся спресувати час на неблизь-
ку дорогу до святих для кож-
ного з нас місць — могил 
рідних і близьких, похо-
ваних на Придніпров’ї.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження відносно Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України. Обвинувачений у кримінальному прова-
дженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кре-
мінна, вул. Тітова, 7/1) викликається на 30 травня 2018 року о 10.00 годині до суду, каб. № 312 для участі в роз-
гляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність. 

Суддя Н. М. Погрібна

Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний лиман» (код ЄДРПОУ 01988692) 
повідомляє, що згідно з рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 16.03.2018 p. № 330-12/VII «Питання діяльнос-
ті окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської області» КЗ ДОФТЛ «Солоний лиман» перетворюється в комунальне підприємство «Дні-
пропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний лиман».

Кредитори можуть заявити свої претензії протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення 
стосовно реорганізації юридичної особи. Письмові вимоги надсилати за адресою: 51291, Дніпропетровська область, Ново-
московський район, с. Новотроїцьке, вул. Герасименка, 94. За довідками звертатись за телефоном: (05693) 44-669.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі в роботі  

71-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я
1. Утворити делегацію України для участі в роботі 71-ї сесії Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я (21— 26 травня 2018 року, м. Женева, Швейцарська Конфедера-
ція) в такому складі:

СУПРУН Уляна Надія — перший заступник Міністра охорони здоров’я України, 
глава делегації

КЛИМЕНКО Юрій Аркадійович — Постійний представник України при Відділенні 
ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

КУРПІТА Володимир Іванович — генеральний директор державної установи 
«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

ЛИТОВЧЕНКО Ірина Андріївна — генеральний директор Директорату стратегічно-
го планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України

ПОПЕЛЬНЮК Тарас Вікторович — перший секретар Постійного представництва 
України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі в роботі 71-ї сесії Всесвіт-
ньої асамблеї охорони здоров’я (додаються, для службового користування).

3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечен-
ня участі в роботі 71-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я першого заступ-
ника Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії (з 20 травня 2018 року 
до 22 травня 2018 року).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 травня 2018 року
№134/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Указу Президента України  

від 24 жовтня 2016 року № 470
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 106 Конституції України, статті 10 Зако-

ну України «Про Національний банк України» та пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до розбудови інституційної спроможності Національного банку України» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 жовтня 2016 року  
№ 470 «Про членів Ради Національного банку України» (зі змінами, внесеними Ука-
зом від 17 квітня 2018 року № 102) призначити членом Ради Національного бан-
ку України ПЕТРИКА Олександра Івановича — зі строком повноважень чотири роки.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 травня 2018 року
№140/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 травня 2018 р. № 355 
Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови 
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 451

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 

квітня 1998 р. № 451 «Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтаж-
них робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших 
послуг, які потребують відповідної атестації виконавця» (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 14, ст. 534).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 травня 2018 р. № 358 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 р. № 1043
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 р. № 1043 

«Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній ор-
ганізації кримінальної поліції — Інтерпол» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, 
ст. 2163) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з втратою чинності Указом Президен-
та України від 6 серпня 2004 р. № 872 «Про представника Національного центрально-
го бюро Інтерполу України у Міжнародній організації кримінальної поліції — Інтерпол».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 358

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2004 р. № 1043
1. У назві постанови слово «представника» замінити словом «представників».
2. Пункти 1 — 3 викласти в такій редакції:
«1. Прийняти пропозицію Національної поліції щодо направлення трьох представ-

ників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (далі — представники 
Національного бюро) до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримі-
нальної поліції — Інтерпол.

2. Затвердити витрати, пов’язані з утриманням кожного представника Національ-
ного бюро в Генеральному секретаріаті Міжнародної організації кримінальної полі-
ції — Інтерпол, у розмірі 3500 євро на місяць із соціальним страхуванням у розмірі 
2500 євро на рік на кожного представника та члена сім’ї, який перебуває разом з ним.

3. Національній поліції забезпечити направлення представників Національного 
бюро до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції —
Інтерпол і виділення коштів для їх утримання та соціального страхування, а також со-
ціального страхування кожного члена сім’ї, який перебуває разом із представником 
Національного бюро, за рахунок і в межах бюджетних призначень на відповідні цілі.».

3. Пункт 4 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 травня 2018 р. № 390 
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офі-
ційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, 
ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 93, ст. 3778; 2015 р., № 1, ст. 11), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2018 р. № 390
ЗМІНИ, 

що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1. У таблиці I: 
1) у списку № 1:
виключити такі позиції: 

«AB-PINACA-CHM  N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-
(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід

ADBICA
В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-

індол-3-карбоксилат»;
доповнити список такими позиціями:

«AH-7921 3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-
циклогексил]метил}бензамід

Ацетилфентаніл N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-
фенілацетамід

МТ-45 (IС-6) 1-циклогексил-4-(1,2- 
дифенілетил)піперазин

U-47700 3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-
циклогексил]-N-метилбензамід

4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl) N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-
фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)»;

2) у списку № 2: 
виключити таку позицію:

«5-MeO-DІPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін»;
позицію

«Сальвінорин А»
замінити такою позицією:

«Сальвінорин А метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-
(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-
диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-
нафто[2,1-c]піран-7-карбоксилат»;

позицію
«5-МеО-NМТ»

замінити такою позицією:
«5-МеО-NМТ 2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-

метилетанамін»;
позицію

«4-метил-N-етилкатинон»
замінити такою позицією:

«4-МЕС (4-метилеткатинон) (R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-
пропан-1-он»;

позицію
«N-ізопропілбензиламін»

замінити такою позицією:
«N-(фенілметил)пропан-2-амін»;

позицію
«N,N-диметил-4-меткатинон  
(N-метилмефедрон)»

замінити такою позицією:
«2-(N,N-диметиламіно)-1-(4- 
метилфеніл)пропан-1-он)»;

позицію
«5-MeO-DІPT N,N-діізопропіл-5-метокситриптамін»

замінити такою позицією:
«5-MeO-DІPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-

метоксиіндол»;
позицію

«АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід»
замінити такою позицією:

«АКВ-48 (APINACA) N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-
3-карбоксамід»;

позицію
«Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н- 
індол-3-карбоксилат»

замінити такою позицією:
«метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-
карбоксилат»;

доповнити список такими позиціями:
«ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-

пентил-1H-індол-3-карбоксамід
ВВ-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-

індол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-

іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-
карбоксамід

РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-
іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-
карбоксамід

AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM;  
MBA(N)-CHM)  

N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-
1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід

MDMB-FUBINACA  (FUD- MDMB;  
MDMB-Bz-F)

метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-
флюоробензил)-1H-індазол-3- 
карбоніл)аміно]бутаноат

ADB-FUBINACA

FUB-AMB (AMB-FUBINACA; 
MMB-FUBINACA)

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 
1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід
метил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) 
метил]iндазол-3-карбоніл]aміно]-3-
метилбутаноат 

5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA) (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)- 
1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-
карбоксамід 

MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-
СНМINACA)

метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-
циклогексилметил-1H-індазол-3- 
карбоніл)аміно]бутаноат

АМ-1248 (адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-
іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон

5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-
індазол-3-карбоксамід

5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22) хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-
3-карбоксилат

5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP) метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-
індазол-3-карбоніл)аміно]-3- 
метилбутаноат

РВ-22 хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-
карбоксилат

BZP-2201 (4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5- 
фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон

NM-2201 (СBL-2201) нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-
3-карбоксилат

MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018) 1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-
карбоксамід

SDB-006 N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3- 
карбоксамід

DBZP 1,4-дибензилпіперазин
PHtP 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он

3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO 
Phencyclidine)

1-[1-(3-метоксифеніл)- 
циклогексил]піперидин
1-фенілпіперазин
7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол

5-MAPB 1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-( -2-іл)пентан-1-он

3-MMC (3-methyl MC) 2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-
он

Пентедрон  ( -methylamino-
Valerophenone)

2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он

MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2- 
(етиламіно)циклогексанон

EP (EPH, етилфенідат) етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe;  
NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova;  
BOM 2-CB)

2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-
метоксифеніл)метил]етанамін

2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C;  
25C-NBOMe)

2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-
метоксифеніл)метил]етанамін

ADB-CHMINACA  
(МAB-CHMINACA)

N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]- 
1-[циклогексилметил]-1Н-індазол-3-
карбоксамід

5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA) метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-
3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат

5F-ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-
іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід

5F-MN-18 N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-
індазол-3-кароксамід

SDВ-001 N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-
карбоксамід

MDMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-
карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат

MMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-
карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат

ADB-FUBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 
1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-
карбоксамід

3-CMC 1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC 1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-

3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
TH-PVP 2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-

тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP 3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22 хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-

3-карбоксилат
BIM-018 (нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н- 

бензимідазол-2-іл)метанон
хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-
3-іл)метанон
2-піролідино-4-хлорацетофенон
метил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-
карбоксилат
етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-
карбоксилат

Метоксетамін (MXE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)- 
циклогексанон

bk-МРА 2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 ‘DMAR 4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-

дигідрооксазол-2-амін
PMMA N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-

амін».
2. Примітку до списку № 2 таблиці III доповнити абзацом такого змісту:
«До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не пе-

ревищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Мінприроди 
видано посвідчення про державну реєстрацію.».

3. У таблиці IV: 
1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Альфа-фенілацетоацетонітрил 
(APAAN)

3-оксо-2-фенілбутаннітрил

2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
N-метилефедрин»;

2) список № 2 доповнити такими позиціями:
«АNPP 
NPP

4-аніліно-N-фенетилпіперидин
1-(2-фенілетил)піперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-піперидинон
1-бром-2-фенілетан
1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
1-диметиламіно-2-пропанол
1-диметиламіно-2-хлорпропан
1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон 
1-хлор-2-фенілетан
1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
2,5-диметоксибензальдегід
2-диметиламіно-1-хлорпропан
2-діетиламіноізопропілхлорид
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-
піперидон
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 березня 2018 р. № 391 
Київ

Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного 
обслуговування населення, з яким головними 

розпорядниками бюджетних коштів укладаються 
договори про медичне обслуговування населення

Відповідно до частини сьомої статті 18 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населен-
ня, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про 
медичне обслуговування населення, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу третього 
затверджених цією постановою вимог, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2018 р. № 391

ВИМОГИ 
до надавача послуг з медичного обслуговування населення,  

з яким головними розпорядниками  бюджетних коштів укладаються договори  
про медичне обслуговування населення

Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, 
інших дозвільних документів, передбачених законом

Наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування 
населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відпові-
дає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів мате-
ріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ

Наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель 
і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення відповідно до законодавства

Реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної устано-
ви) або як фізичної особи — підприємця

Відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповід-
ної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне об-
слуговування населення.
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ОГОЛОШЕННЯ

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/1349/18 
(1-кп/227/258/2018) за обвинуваченням Мірошниченка Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Мірошниченко Ігор Володимирович, 20 
листопада 1971 року народження, останнє місце реєстрації 
якого: вул. Фрунзе, буд. 75, м. Макіївка Донецької області, 
викликається на 13.00 годину 1 червня 2018 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Здоровиця О. В., Кошля А. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олек-
сандровича, 15 червня 1975 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 черв-
ня 1975 року народження, який мешкає за останньою відо-
мою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й квар-
тал, б. 1, кв. 3, викликається на 4 червня 2018 року о 10 год. 
00 хв. до Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, кабінет №16, для участі в підготовчому судовому за-
сіданні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/3765/17 
(1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 черв-
ня 1963 року народження, останнє місце реєстрації якого: 
м-н Сонячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля Донецької обл., 
викликається на 10.00 годину 31 травня 2018 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Тітова Т. А., Хоменко Д. Є.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо 
Олійника Дмитра Івановича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, судовий розгляд якого відкла-
дено на 15.30 год. 4 червня 2018 року.

Обвинуваченому Олійнику Дмитру Івановичу не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання № 6 
Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 15.30 год. 4 черв-
ня 2018 року.

Суддя Стоілова Т. В.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. По-
пасна, вул. Суворова, 6) викликає відповідачів: Лі-
таша Вячеслава Фомича, 02.12.1954 р.н. (Луганська 
обл., м. Золоте, вул. Луначарського, б. 32, кв. 16), 
справа №423/1900/17 на 07.06.2018 р. о 16.00 год. 
та Котельникову Ольгу Володимирівну, 17.02.1982 
р.н. (Луганська обл., м. Гірське, вул. Дружби, б. 15,  
кв. 40), Лєщенко Юлію Станіславівну, 23.01.1963 
р.н. (Луганська обл., м. Гірське, вул. Підгорна, б. 78), 
справа № 423/2976/17 на 08.06.2018 р. о 08.30 год. за 
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У 
разі неявки справу розглянуть без вашої участі згід-
но зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Втрачене свідоцтво про право власності на суд-
но «Д-301», серія PV № 03111 від 25.05.2009 року, 
що належить ТОВ «Річкове пасажирське екскурсій-
не агентство».

Втрачене свідоцтво про право плавання під дер-
жавним прапором України (Судновий патент) на суд-
но «Д-301», серія PF № 03518 від 25.05.2009 року, 
що належить ТОВ «Річкове пасажирське екскурсій-
не агентство».

Вищевказані втрачені свідоцтва вважати  
недійсними.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області перебуває обвинувальний акт по 
кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань за № 22014000000000496 
від 28 жовтня 2014 року відносно Устінова Федора Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікто-
ровича в судове засідання на 4 червня 2018 року о 09 го-
дині 00 хвилини, яке відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Шевченка Олександра 
Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Студентська, 
4/18) у судове засідання з розгляду кримінальної 
справи №428/3634/18 за обвинуваченням Шевчен-
ка Олександра Вікторовича за ч. 1 ст. 260, ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 01.06.2018 року о 08 го-
дині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

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

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваче-
ного Бріта Володимира Івановича, 12.07.1970 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Гурильових, 
14), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2018 року о 14.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 554/2201/18 за обвинуваченням Но-
восельцева Ю. А. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Но-
восельцев Юрій Анатолійович, 05.08.1969 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василівська 
(Жовтневої Революції), буд. 47, кв. 51, викликається до суду на 11.45 
год. 1 червня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Київський районний суд м. Харкова по цивільній справі 640/4843/18 
за позовом Сорокіної Тетяни Василівни до Селіванова Сергія Олексійови-
ча, третя особа: Відділ реєстрації місця проживання в Київському районі  
м. Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади Депар-
таменту реєстрації Харківської міської ради, про захист права власності 
шляхом визнання особи такою, яка втратила право користування житло-
вою площею, викликає до суду відповідача Селіванова Сергія Олексійо-
вича (останнє відоме місце перебування: 61013, м. Харків, вул. Будівель-
на, 29, кв. 87) на 20.06.2018 р. о 10.00 год. Судове засідання відбудеться в 
приміщенні Київського районного суду м. Харкова за адресою: вул. Вален-
тинівська, 7-Б, зала № 2. 

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Зуб Г. А.

Втрачений 
судновий білет 
на туристичний 

моточовен, 2003 року 
побудови, з бортовим 
номером КИВ-0335-К, 

власник БАРАНОВ 
Віктор Германович, 
вважати недійсним.

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№
п/п

Назва 
органу 
управ-
ління

Балансоутримувач
(назва, юридична адре-

са, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменуван-

ня та  міс-
цезнахо-
дження
об’єкта 
оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

За-
гальна 
площа, 
кв.м.

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета вико-
ристання Інші умови

1

Націо-
наль-

на ака-
демія 
наук 
Укра-

їни

Інститут хімії поверх-
ні ім. О. О. Чуйка НАН 
України м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина при-
міщення ла-
бораторно-
го корпусу 
№ 1

10306394 24.2 6570.24
01.06 2018 р.  

по 
31.05.2021 р.

офіс

1. Відшкодування  
витрат на утримання 
орендованого примі-
щення.
2. Відшкодування  
витрат на оголошен-
ня у місцевій пресі.

2

Частина  
приміщен-
ня стендо-
вого корпу-
су   № 2

10306946 85.5 4783.63
01.06.2018 р.  

по  
31.05.2021 р.

Виробни-
цтво

3
Частина  
приміщення
складу №7/ 3

10306946 49.5 3135.35
01.06.2018 р.  

по  
31.05.2021 р.

склад

4

Частина при-
міщення ла-
бораторно-
го корпусу 
№ 1

10306394 23.0 67466.39
01.06 2018 р.  

по  
31.05.2021 р.

офіс

Частина при-
міщення
Виробничо-
го корпусу 
№ 4

10306947 74 5544.59
01.06 2018 р.  

по  
31.05.2021 р.

лабора-
торія

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ — 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E-mail: iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісельова 
Віталія Вікторовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/337/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Кісельова Віталія Вікторовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 1 червня 2018 
року о 10.30 год. Справа розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючий суддя Попова О. М.,  
судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Будаг’янца 
Юрія Георгійовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 409/1654/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Будаг’янца Юрія Георгійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 1 червня 2018 
року о 09.30 год.

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

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бербеця 
Едуарда Миколайовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/9388/18 за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Бербеця Едуарда Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 5 ст. 258-3 КК України, що відбудеться  
1 червня 2018 року о 09.00 год.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: 
головуючий суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., 
Половинка В. О.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Приня Ві-
талія Михайловича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 426/11950/16-к 
за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Приня Віталія Михайловича за ч. 2  
ст. 110 КК України, що відбудеться 1 червня 2018 ро-
ку о 10.00 год.

Суддя О. М. Попова

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Цихисе-
лі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, який про-
живає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кальниць-
кої, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінального провадження  
№ 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підставі обвинувального акта 
відносно Цихиселі Л.Р. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л.Р. необхідно прибути до підготовчого 
судового засідання, яке відбудеться 1 червня 2018 року о 10 год. 00 
хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Кри-
сіна Віктора Валерійовича, 23.12.1976 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Крисін В. В. за-
реєстрований за адресою: кв-л Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8,  
м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 червня 2018 року о 15 
годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного су-
ду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка 
Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді 
Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ПАТ «ВТБ БАНК»
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» 24 квітня 2018 року прийнято рішен-

ня про зміну найменування ПАТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14359319), а саме:
– повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» змінити на АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»;
– повне російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК» змінити на АКЦИО-

НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»;
– повне англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK» змінити на JOINT-STOCK 

COMPANY «VTB BANK»;
– скорочене українською мовою: ПАТ «ВТБ БАНК» змінити на AT «ВТБ БАНК»;
– скорочене російською мовою: ПАО «ВТБ БАНК» змінити на АО «ВТБ БАНК»;
– скорочене англійською мовою: PJSC «VTB BANK» змінити на JSC «VTB BANK».
18 травня 2018 року здійснена державна реєстрація зміни найменування та Статут AT «ВТБ БАНК» у но-

вій редакції набув чинності.
AT «ВТБ БАНК» є правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «ВТБ БАНК».

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачена Філіпська Наталія Валеріївна, 04.11.1976 року 

народження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України 
викликається в судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 1 червня 2018 року об 11 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Волноваський районний суд Донецької області (85700, м. Вол-
новаха, вул. Ювілейна, 29) розглядає кримінальне провадження  
№ 221/2387/18 (провадження №1-кп/221/430/2018) відносно Бо-
брулька Олександра Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Бобрулько Олександр Анатолійович, 01.09.1972 
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Волноваський район, с. Свободне, вул. Щорса, буд. № 63; фактич-
но мешкає: Донецька область, Волноваський район, с. Свободне, вул. 
Петра і Павла, буд. № 25, викликається на 31 травня 2018 року об 
11.00 годині до Волноваського районного суду Донецької області для 
проведення підготовчого судового засідання по кримінальному про-
вадженню. У разі неявки обвинуваченого Бобрулька О. А. в судове за-
сідання на вказаний день та час розгляд підготовчого судового засі-
дання буде проведено в його відсутність.

Суддя Н. В. Писанець

Керуючий санацією ТОВ «Українська агрохімічна компанія» (код ЄДРПОУ 33236968, юридична адреса: 01103,  
м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) Пилипенко М. М., що діє на підставі ухвали господарського суду м. Києва у справі  
№5011-43/10942-2012 від 12.03.2018 р. проводить конкурс з метою обрання суб’єкта оціночної діяльності для про-
ведення оцінки з визначення вартості нерухомого майна загальною площею 1652,6 кв.м.

Вимоги до виконавця – суб’єкт оціночної діяльності, 
– досвід проведення оцінки

Необхідні документи – підтвердження кваліфікації (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача);
– сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
– інформація про досвід роботи та цінова пропозиція; 
– інші на розсуд заявника

Критерії відбору – найнижча ціна, 
– найбільший досвід, 
– найменші строки виконання робіт з оцінки майна

Місце надання послуг Україна, м. Київ

Заяви приймають за адресою: 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 120. Строк на подачу заяв 10 днів з мо-
менту публікації оголошення. Довідки за телефоном: (098)-617-43-12.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к сто-

совно Скорбенка Дениса Миколайовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Укра-
їни. Обвинувачений Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адресою: проспект Ю.Гагаріна, буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Ми-
колайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 1 червня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань Мар-
ківського районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головуючого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Святишенко Юрій В’ячеславович, 05.09.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 1 червня 2018 о 09 годині 30 хвилин у приміщенні 
Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

Суддя Т. В. Кускова
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Погляд із майбутнього
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Таку назву має фотовиставка-календар, яку в Су-
мах організувала ГО «Серця Кіборгів» за сприяння Сумської 
облдержадміністрації. Її герої — діти учасників АТО, які відда-
ли життя за Україну. 

За словами голови ГО «Серця Кіборгів» Анатолія Свирида, ця 
виставка вже побувала в багатьох областях України і за кордо-
ном, зокрема у Брюсселі. І скрізь знаходить теплий відгук у сер-
цях відвідувачів. Окремим розділом на ній представлено світлини 
з формування батальйону, який захищав донецький аеропорт, 
його бойових побратимів і тих, кого, на жаль, уже немає з нами.

Під час презентації відвідувачі мали змогу переглянути 
фільм «Воїни духу», знятий волонтерами і присвячений остан-
нім хвилинам нового термінала донецького аеропорту. 

Старовинні скрипки 
залишилися в Україні

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНІСТЬ. Працівники митного посту «Ужгород» виріши-
ли перевірити автомобіль Hyundai coupe із чеською реєстра-
цією громадянки України, яка проходила зеленим коридором. 
Способом проходження процедури контролю вона заявила про 
те, що не має предметів, заборонених або обмежених до пере-
міщення через митний кордон України. 

Під час митного огляду транспортного засобу працівники 
митниці виявили два музичні інструменти: скрипки зі смичка-
ми, вигляд яких свідчив, що їх виготовлено понад 50 років тому. 

Було прийнято рішення припинити незаконне вивезення ста-
ровинних скрипок, оскільки громадянка порушила порядок 
проходження митного контролю, яким обмежено переміщен-
ня культурних цінностей через митний кордон України відпо-
відно до Закону «Про вивезення, ввезення та повернення куль-
турних цінностей» та відповідної інструкції Міністерства культу-
ри і мистецтв. Складено протокол про порушення митних пра-
вил, скрипки вилучено, і тепер їхню долю вирішить суд. Тіши-
ти чийсь слух за кордоном, принаймні найближчим часом, во-
ни не будуть.

ФОТОФАКТ

ФІЛАТЕЛІСТАМ-УБОЛІ-
ВАЛЬНИКАМ. З нагоди про-
ведення фінального матчу Ліги 
чемпіонів УЄФА в Києві «Укр-
пошта» випустила спеціальну 
марку. На ній зображено голо-
вний трофей, за який змагати-
муться в суботу 26 травня «Лі-
верпуль» та «Реал», — кубок 
Ліги чемпіонів УЄФА. Номінал 
марки становить 9 гривень. Ти-
раж — 130 тисяч екземплярів. 

Урочисте погашення майбут-
ньої «зірки» колекцій філате-
лістів відбулося в перерві бла-
годійного матчу «Легенди фут-
болу», участь у якому взяли зір-

ки футбольні: Владислав Ва-
щук, Андрій Шевченко, Андрій 
Воронін, Сергій Ребров, Воло-
димир Єзерський, Віталій Рева. 
У ролі наставників команд ви-
ступили головний тренер збір-
ної ветеранів України Анатолій 
Дем’яненко та технічний дирек-
тор ФФУ Олег Протасов.

Марку під акомпанемент 
уболівальників погасили ам-
басадор фіналу Ліги чемпіо-
нів-2017/18 Андрій Шевчен-
ко, легенди київського «Дина-
мо» Сергій Ребров та Владис-
лав Ващук, перший віце-прези-
дент Федерації футболу Украї-
ни Вадим Костюченко та гене-

ральний директор ПАТ «Укрпо-
шта» Ігор Смілянський, повідо-
мляє прес-служба ФФУ.

А кошти, зібрані під час про-
ведення благодійного матчу, 
будуть витрачені на придбан-
ня медичного обладнання для 
дитячого відділення Центру 
мікрохірургії ока.

Білий капелюшок 
для Оксани Білозір 
МИСТЕЦЬКІ ТАЛАНТИ. Фольклорно-етнографічне свято «Музейні 
гостини» зібрало в Рівному народних умільців з дев’яти областей 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Гості з Рівненщини, Во-
лині, Київщини, Кірово-

градщини, Івано-Франків-
щини, Львівщини, Терно-
пілля, Хмельниччини, Пол-
тавщини із задоволенням 
узяли участь у 26-му му-
зейному святі, демонстру-
вали свої таланти та вміння. 
Цей захід завершив тижне-
вий марафон, присвячений 
Міжнародному дню музеїв.

До земляків завітала й 
поважна гостя (народи-
лася й виросла в селищі 
Смига в Дубенському ра-
йоні) народна артистка і 
народний депутат України 
Оксана Білозір:

— Надзвичайно вдячн а, 
що ви творите і дбайлив о 
зберігаєте нашу культур у. 
Пишаюся кожним, хто 
причетний до цього свята 
українства, — сказала во-
на, звертаючись до велико-
го фольклорно-етнографіч-
ного майдану, який квіту-
вав автентичністю та гар-
ним настроєм. І придбала те, 
що найбільше припало їй до 
душі: оригінальний капелю-
шок та дитячу іграшку руч-
ної роботи, глиняний посуд і 
низку бубликів. Гостювати 
так гостювати!

Зрештою, не лише вона 
— жоден рівнянин чи гість 
міста, здається, не пішов 
із гостин із порожніми ру-

ками. Тут вироби з дере-
ва та лози, соломи та гли-
ни, зі шкіри й бісеру: на 
кожен смак та гаманець. А 
ще майстер-класи від на-
родних умільців, висту-
пи фольклорних колекти-
вів. І просто живе спілку-
вання: тільки в цьому місці 
можна зустріти знайомих, 
з якими давно не бачився. 

А починалося все 1992-го 
з невеликої виставки ро-
біт народних умільців, 
яку працівники обласного 
крає знавчого музею вирі-
шили влаштувати на сво-
єму подвір’ї з нагоди Між-
народного дня музеїв. Ідея 
прижилася: гостини щоро-
ку розширювали і геогра-
фію учасників, і площу. Те-
пер вони зайняли чи не всю 
Лебединку — одне з улю-
блених місць відпочинку 
рівнян. А ще стали коло-
ритною візитівкою нашо-
го міста, такими собі міс-
цевими Сорочинцями. На 
справжнє народне свято 
вже чекають і старі, й малі.

Цьогорічною його при-
надою, крім участі Оксани 
Білозір, було погашення 
марки із зображенням Рів-
ненського обласного крає-
знавчого музею та одного 
з головних його експона-
тів — картини «Козак Ма-
май». Укрпошта видруку-
вала таких лише тисячу, 
тож вони вже стали філа-
телістичною рідкістю.

Вироби народних умільців мали незмінний попит: 
кожен хотів щось купити собі на згадку 
про чудове свято
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