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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ:
«Відмова Росії від участі 
в слуханнях не зменшує 

легітимності справи 
щодо звільнення наших 

моряків. Слухання 
відбудеться 10 травня 

2019 року в Гамбурзі».

Зростання платні 
зменшує борги 

ГАМАНЕЦЬ. Населення України сумлінно сплачує за надані ко-
мунальні послуги й поступово гасить борги попередніх періодів. Як 
свідчать дані Державної служби статистики, обсяг сплачених ко-
штів у березні сягнув 18 мільярдів гривень, що становить 100,9% 
нарахованих за цей період сум. За постачання електроенергії спла-
чено 4 мільярди гривень, тобто 143,9% нарахованих сум. При цьо-
му в березні середні нарахування разом з електроенергією на од-
ного власника особового рахунку становили 2296,5 гривні, повідо-
мляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабінету Міністрів. 

Поліпшенню ситуації сприяло, зокрема, те, що середня березне-
ва зарплата в 2,5 раза перевищила мінімальну і становить 10 237 
гривень. За рік (березень до березня) зростання реальної зарпла-
ти сягло 12,5%. У березні, порівняно з лютим, вона збільшилася на 
7,6%. А зростання споживчих цін за цей період (березень до люто-
го) було лише на рівні 0,9%.

Зарплати вищі за середні в березні отримували працівники про-
мислових підприємств, торгівлі й транспорту, ІТ-галузі та фінансів. 

336 млн дол. 
становив профіцит платіжного балансу 

в січні — березні 2019 року проти  
272 млн доларів дефіциту  

за аналогічний торішній період

ГЕРОЯМ СЛАВА!  Відзначаючи своє професійне свято, наші 
прикордонники згадали тих, хто п’ять років тому першим 
дав відсіч російським окупантам 

Перші на захисті 
державності

Заступник міністра закордонних справ про небажання 
РФ брати участь у засіданні Міжнародного трибуналу  
з морського права

4 7
ДОКУМЕНТИ

Суд ухвалив рішення про 
продовження арешту директора 
«зоопарку смерті» у Покровську 
на Донеччині, змучені вихованці 
якого проходять реабілітацію 

ЗЛОЧИН І КАРА

Постанова Кабінету 
Міністрів України  
«Про затвердження 
Технічного регламенту 
канатних доріг»
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Українське військо очікує на модернізовані «Булати»
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Дер-

жавний концерн «Укроборонпром» 
відремонтував та модернізував 
чергову партію вітчизняних тан-
ків «Булат», які невдовзі надійдуть 
на озброєння танкових підрозділів 
українського війська. «Держпід-
приємство «Завод імені В.О. Ма-
лишева», що входить до складу 
ДК «Укроборонпром», відремон-
тувало чергову партію танків «Бу-
лат». Ці бойові машини захища-

ють українську землю у найгаря-
чіших точках сходу України та під 
час боїв зарекомендували себе як 
надійна та якісна техніка. Фахів-
ці заводу відремонтували двигу-
ни та корпуси бойових машин, а 
також інші комплектуючі», — ци-
тує Укрінформ повідомлення прес-
служби концерну.

Модернізовані «Булати» отрима-
ли новий захист, систему управ-
ління вогнем, ракетний комплекс 

«Комбат» і новий потужніший дви-
гун. Завдяки цьому вдалося досяг-
нути комплексного підвищення ха-
рактеристик танка. Наприклад, мо-
дульний комплекс динамічного за-
хисту «Ніж», який встановлено на 
модернізованих броньованих ма-
шинах, відмінно зарекомендував 
себе під час боїв, його також штат-
но встановлюють і на модернізова-
ні танки Т-64 зразка 2017 року та 
Т-80БВ.

Завдяки системі управління вог-
нем 1А43У з нічним прицільним 
комплексом «Булат» може вико-
ристовувати ракетний комплекс 
«Комбат», який дає змогу знищува-
ти бронетехніку противника на від-
стані до п’яти кілометрів. Водночас 
відремонтовані «Булати» отримали 
систему управління вогнем 1А43У з 
підвищеними характеристиками та 
доопрацюваннями, які були продик-
товані бойовим досвідом.

За маневровість танка відповідає 
форсований двигун 5ТДФМ потуж-
ністю 850 кінських сил, який також за 
досвідом бойових дій отримав поліп-
шені характеристики для підвищен-
ня його ресурсу та надійності роботи.

Як наголосили в Укроборонпромі, 
нещодавно частина відновлених «Бу-
латів» успішно пройшла приймаль-
но-здавальні випробування за участі 
представників вітчизняного оборон-
ного відомства.

У сучасних геополітичних умовах морські рубежі потребують особливої уваги
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НКРЕКП Повідомляє
Додаток 17 
до Порядку встановлення (формування) тарифу 
на послуги з  передачі електричної енергії  

Примірний  перелік операційних контрольованих витрат
№ з/п Статті витрат тис. грн
1 Аудиторські послуги
2 Атестація робочих місць
3 Вивіз сміття, санітарна обробка та інші побутові послуги
4 Витрати, пов'язані з техоглядом  автотранспорту
5 Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих 

приміщень
6 Дозиметричний контроль
7 Дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки 
8 Електроенергія для господарських потреб
9 Інші витрати на обслуговування виробничого процесу та вартість 

виконаних робіт (послуг)
10 Інформаційно-обчислювальні послуги
11 Інформаційно-консультаційні послуги
12 Медогляд

13 На передплату періодичних видань
14 На дослідження та розробки
15 Обслуговування обладнання підстанцій
16 Обслуговування повітряних ліній
17 Обслуговування пристроїв РЗА
18 Обслуговування засобів вимірювальної техніки
19 Обслуговування засобів обчислювальної техніки
20 Обслуговування засобів ДТУ
21 Обслуговування спецтехніки і спецмеханізмів
22 Обслуговування інших основних засобів
23 Охорона праці та техніка безпеки
24 Оплата праці
25 Оренда
26 Оформлення прав землекористування
27 Опалення
28 Паркування та стоянка
29 Паливно-мастильні матеріали
30 Послуги зв’язку
31 Послуги сторожової та воєнізованої охорони, обслуговування 

охоронної сигналізації

32 Підготовка та перепідготовка кадрів
33 Послуги пожежної охорони
34 Паспортизація об’єктів
35 Паспортизація санітарно-екологічного стану об'єктів та робочих місць 

(екологічний паспорт)
36 Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків
37 Ремонт 
38 Роз'їзний характер робіт
39 Сировина та допоміжні матеріали
40 Службові відрядження
41 Страхування
42 Технічне обслуговування легкового автотранспорту
43 Транспортні послуги
44 Юридичні, експертні послуги
45 Інші (розшифрувати)
Керівник суб’єкта господарювання  ________         ______________
(або особа, що його заміщує)  (підпис)             (ПІБ)

«____» ____________ 20__ р.

Додаток 18 
до Порядку встановлення (формування) тарифу 
на послуги з  передачі електричної енергії  

Примірний  перелік операційних неконтрольованих витрат
№ з/п Статті витрат тис. грн
1 Внесок на регулювання
2 Відрахування профспілковій організації
3 Екологічний податок
4 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування
5 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
6 Лікарняні за рахунок підприємства
7 Мито
8 Обов'язкові виплати по соціальних пільгах
9 Отримання дозволів та ліцензій
10 Cтрахування працівників
11 Плата за землю
12 Податок на нерухоме майно
13 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
14 Рентна плата за спеціальне використання води
15 Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин
16 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
17 Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)
Керівник суб’єкта господарювання  ________         ______________
(або особа, що його заміщує)  (підпис)             (ПІБ)

«____» ____________ 20__ р.

Додаток 19 
до Порядку встановлення (формування) тарифу 
на послуги з  передачі електричної енергії  

Інші операційні витрати  («інші витрати»  (розшифровка))

№ 
з/п Стаття витрат

Базовий 
період 

(очікуваний 
факт)

У діючому 
тарифі

Пропозиція 
компанії на 
прогнозний 

рік
1 Витрати на відрядження
2 Роз'їзний характер робіт
3 Паспортизація об'єктів
4 Витрати на оплату послуг банків за 

обслуговування зарплатного проекту, 
поточних рахунків зі спеціальним режимом 
використання та інших поточних рахунків

5 Податки, збори та інші платежі до бюджетів, 
у тому числі:

5.1 плата за землю
5.2 рентна плата за спеціальне використання 

води
5.3 екологічний податок
5.4 тощо (розшифрувати)
6 Внески на регулювання 
7 Послуги сторожової та воєнізованої 

охорони, обслуговування охоронної 
сигналізації

8 Послуги зв'язку
9 Послуги пожежної охорони
10 Відрахування профспілковим організаціям
11 Витрати на оплату лікарняних за рахунок 

підприємства (перші 5 днів)
12 Cтрахування
13 Аудиторські послуги
14 Юридичні послуги, експертні послуги
15 Плата за оренду
16 Вивіз сміття, санітарна обробка та інші 

побутові послуги
17 Поліграфічні, друкарські послуги
18 Інформаційно-консультаційні послуги
19 Підготовка, перепідготовка кадрів
20 Атестація робочих місць
21 Медогляд
22 Інформаційно-обчислювальні послуги
23 Паспортизація санітарно-гігієнічного стану 

об'єктів та робочих місць (екологічний 
паспорт)

24 Дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки
25 Дослідження та розробки
26 Обов'язкові виплати по соціальних пільгах
27 Інші (розшифрувати)
Керівник суб’єкта господарювання  ________         ______________
(або особа, що його заміщує)  (підпис)             (ПІБ)

«____» ____________ 20__ р.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

До уваги
приватного підприємства  

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ  
ЦЕНТР АСБОУ»

(ідентифікаційний код 34507830)
У зв’язку з неотриманням приватним під-

приємством «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИН-
ГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» (ідентифікаційний код 
34507830) вимог державного уповноваженого від 
04.01.2019, від 24.01.2019 та від 12.03.2019 ви-
могу державного уповноваженого від 16.04.2019 
№ 130-29/08-5094 (повний її зміст) розміщено на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Голо-
вна — До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 
23 Правил розгляду заяв і справ про порушен-
ня законодавства про захист економічної конку-
ренції, затверджених розпорядженням Антимо-
нопольного комітету України від 19 квітня 1994 
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у ре-
дакції розпорядження Антимонопольного комі-
тету України від 29 червня 1998 року № 169-р) 
(із змінами).

ОГОЛОШЕННЯ

щодо продажу активів (майна)  

АТ «РОДОВІД БАНК»

Номер лота: G22N01266

Короткий опис активів  
(майна) в лотах

Нежитлова  
нерухомість  
за адресою:  
м. Бердянськ, 
вул. Пушкіна, 9а  
(з основними  
засобами 4 шт)

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного 
аукціону:

20.05.2019

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 лотів

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-
bank/42400- 
asset-sell-id-196281

Регіональні комісії Вінницького відділення (21050, м. Вінниця, вул. Соборна,15а, кім. 511), Во-
линського  відділення (43005, м. Луцьк, пр. Перемоги, 14), Дніпропетровського  відділення (49000,  
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, оф. 459), Донецького  відділення (85004, Донецька обл., м. 
Добропілля, вул. І.Франка, 19, кім. 215), Житомирського відділення (10014, м. Житомир, майдан  
ім. С. П. Корольова, 3/14, кім. 102), Закарпатського відділення  (88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 
8, кім. 107, 108), Запорізького відділення (69063, м. Запоріжжя, вул. Св. Миколая, 37-В),  Івано-
Франківського  відділення  (76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, к. 716), Київсько-
го  відділення  (01004, м. Київ, вул. В. Васильківська, 13/1, к. 317), Кіровоградського відділення 
(25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кім. 415), Луганського відділення (93500, смт 
Новоайдар, вул. Пролетарська, 4, к. 2-23), Львівського  відділення (79058, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3), Миколаївського відділення (54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, к. 712), Одеського  від-
ділення (65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 1411), Полтавського відділення (36000, м. Полтава,  
вул. Міщенка, 2, к. 69, 45), Рівненського  відділення (33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 7, к. 304), 
Сумського  відділення (40009, м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, к. 39), Тернопільського  від-
ділення (46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14,  к. 501), Харківського відділення (61022,  
м. Харків,  площа Свободи, 5, к. 793), Херсонського  відділення (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, 
к. 106, 107), Хмельницького  відділення (29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, к. 218), Чер-
каського  відділення (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, к. 307), Чернівецького  відділення 
(58000, м. Чернівці, вул. Київська, 9), Чернігівського  відділення (14000, м. Чернігів, пр.  Миру, 14, 
к. 403) повідомляють, що  УКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ФОНД  ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОС-
ПОДАРСТВ (Укрдержфонд) ОГОЛОСИВ  КОНКУРС на отримання фінансової підтримки на поворот-
ній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгова-
ність перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, що-
до яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких ви-
явлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не пе-
ревищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на 
строк до 5 років. Загальна сума коштів, що будуть розподілені у 2019 році, становить 244,5 млн. 
гривень.

Конкурс проводиться в два етапи: 
1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фермерських госпо-

дарств, що претендують на одержання фінансової підтримки – проводиться регіональними комі-
сіями Фонду (за адресами регіональних відділень Укрдержфонду).

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на 
одержання фінансової підтримки — проводиться конкурсною комісією з питань надання фінан-
сової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 06.05.2019 р. по 04.06.2019 р. до регіо-
нальних комісій  керівником фермерського господарства (уповноваженою особою) особисто або 
надсилаються рекомендованим листом на адресу регіонального відділеня Укрдержфонду. Заяв-
ки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). Також з ним можна ознайомити-
ся на офіційному сайті Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) або отримати особисто в регіональних 
відділеннях.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обвинува-
ченого Паламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 року наро-
дження, який проживає за адресою: вул. Пацаєва, 14, корп. 1,  
кв. 10, м. Кропивницький Кіровоградської області, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 14.05.2019 року о 14.00 год. 
у залі судових засідань №401 за адресою: вул. Велика Перспек-
тивна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному провадженню за 
обвинуваченням Паламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійовича на 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити причини неможливості 
прибуття в судове засідання.

Суддя С. М. Льон

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в  

м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань 
№ 13, 16.05.2019 року о 10.00 годині відбудеться судове засідання в 
кримінальному провадженні №42016020420000055 по обвинуваченню 
Поповича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій 
Геннадійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Перемоги, 55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься в складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., 
суддів Кашпрука Г. М. та Іщук Т. П.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Ткачука Володимира Петровича, 
22.04.1976 року народження, уродженця с. Тинівка Жашків-
ського району Черкаської обл., зареєстрований: Черкаська обл.,  
м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101, фактично проживає за адре-
сою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101.

Судове засідання відбудеться 16 травня 2019 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Плешако-
вої Олександри Сергіївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка викликаєть-
ся для участі в розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 11 травня 2019 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. 11).

Суддя П. І. Папаценко

Приватний нотаріус Двірник Інна Валентинівна, робоче місце: 49000, 
Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Пастера, будинок 10, кв. 10,  
тел: 0567880242, розшукує Козіна Віталія Зіновійовича, спадкоємця першої 
черги померлого Козіна Валерія Віталійовича, який на момент смерті 
(25 вересня 2018 року) був зареєстрований за адресою: м. Дніпро, пр. 
Слобожанський, 129, кв. 139.

Втрачене посвідчення 1 категорії

серії А №440692, видане на ім’я Семенова 

Віталія Яковича, 

постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, 

вважати недійсним.

Загублений судновий квиток маломірного 

судна «ELIT», 

реєстраційний номер ДНІ1962К, 

належав Кожушку Євгену Валерійовичу, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 13, 

16.05.2019 року о 10.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Павлюченка Віталія 
Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №42016020420000026 від 09.02.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений Павлюченко В. О., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. 
Горпищенка, 152.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання. 
Справа розглядатиметься в складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., суддів Каленяка Р. А. та Кашпрука Г. М.
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.03.2019                                                             Київ                                                                    № 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
18 квітня 2019 року за № 410/33381

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації  
та реєстрації великої рогатої худоби  

та Порядку оформлення і видачі паспорта  
великої рогатої худоби

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тва-
рин», підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства Укра-
їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119  (із 
змінами),

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку 

оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, затверджених наказом Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618 та № 167/31619 відповідно, що додаються.

2. Бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, бланки реєстраційних карток господарств, 
реєстраційних карток великої рогатої худоби, паспортів великої рогатої худоби, відомостей пере-
міщення тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх ви-
користання.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому по-
рядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В. о. Міністра О. ТРОФІМЦЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства аграрної політики  

та продовольства України 
28 березня 2019 року № 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
18 квітня 2019 року за № 410/33381

ЗМІНИ  
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби  

та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

1. У Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженому наказом Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстровано-
му в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618:

1) у розділі І:
пункт 6 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та продуктивних якостей тварини, ви-

дачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 2) у розділі ІІ:
у пункті 1:
в абзаці першому слова «та фізичні» та «або початком проведення ідентифікації та реєстра-

ції тварин» виключити;
абзац другий після слів «реєстраційну картку господарства (додаток 1)» доповнити словами 

«, засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її пе-
чаткою»;

у пункті 2:
після слів «за винятком перевізників, зобов’язані» додати слова «зареєструватися та»;
слова «з моменту надходження» замінити словами «перед надходженням»;
абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
«Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реє-

страційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.»;
3) у розділі ІІІ:
підпункт 4 пункту 6 викласти в такій редакції:
«4) замковий механізм виготовлено із твердого пластику, стійкого до коливань температур зо-

внішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостій-
кого та біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися від основного кольору 
бирки. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення мають унеможливлювати 
роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання;»;

пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками протя-

гом семи днів з дати її народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства до семи-
денного віку тварина має бути ідентифікована відповідно до пункту 3 цього розділу.»;

4) абзац перший пункту 6 розділу ІV після слів «що утримується та розводиться у господарстві,» 
доповнити словами «і залишків бирок»;

5) у розділі V:
 у пункті 1:
в абзаці першому слова «, за винятком даних про стан здоров’я» виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
«Для засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби власник/утримувач звертається 

до державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господар-
ство, де утримується тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини у 
триденний строк після звернення власника/утримувача засвідчує реєстраційну картку великої ро-
гатої худоби своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У 
разі наявності у власника/утримувача тварин та у відповідної державної установи (закладу) ветери-
нарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин усі да-
ні про тварину вносяться до Реєстру тварин.»;

 пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Оформлений паспорт тварини працівник Адміністратора Реєстру тварин передає власнику/

утримувачу або уповноваженій ним особі.»;
6) у розділі VІ:
 пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринар-

ної медицини вносить до паспорта тварини дані про проведення ветеринарних досліджень, вакци-
націй, обробок, благополуччя господарства і засвідчує їх та дані про переміщення підписом і печат-
кою. Паперову відомість переміщення тварин спеціаліст державної установи (закладу) ветеринар-
ної медицини засвідчує підписом та печаткою, а у разі заповнення електронної відомості перемі-
щення тварин у Реєстрі тварин підтверджує її достовірність в Реєстрі тварин.»;

 у пункті 5:
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;
підпункт 2 після слів «паспорта тварини» доповнити словами «, засвідчивши в ньому дані про 

прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини»;
підпункт 3 після слів «відомості переміщення тварин» доповнити словами «, засвідчити їх підпи-

сом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини»;
 пункт 8 після слів «про тварину до Реєстру тварин» доповнити словами «(у разі якщо госпо-

дарство фізичної особи не зареєстроване у Реєстрі тварин, – попередньо здійснює дії з реєстра-
ції такого господарства)»;

 у пункті 11:
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 2, 3;
підпункт 2 після слів «паспорта тварини» доповнити словами «, засвідчивши в ньому дані про 

прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини»;
підпункт 3 після слів «власника/утримувача» доповнити словами «, засвідчити їх підписом та 

печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини»;
7) у пункті 1 розділу VІІ:
 після слів «від дати забою тварини надіслати» доповнити словами «засвідчений державною 

установою (закладом) ветеринарної медицини»;
 слово «внести» замінити словом «внесення»;
слово «інформацію» замінити словом «інформації»;
8) додатки 1, 2, 5, 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
2. У Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, затвердженому наказом Мі-

ністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстро-
ваному в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 167/31619:

1) у розділі ІІ:
у пункті 1:
в абзаці першому:
у першому реченні слова «та надіслати її до державної установи (закладу) ветеринарної меди-

цини для внесення до неї інформації про стан здоров’я тварини» виключити;
друге речення виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
«У паспорті проставляється підпис працівника Адміністратора Реєстру тварин, який скріплю-

ється печаткою.»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює видачу паспорта особисто власнику/

утримувачу тварини або уповноваженій ним особі.»;
друге речення абзацу першого пункту 11 викласти в такій редакції: «Записи про переміщення 

вносить працівник Адміністратора Реєстру тварин, засвідчуючи їх підписом і печаткою.»;
2) у розділі ІІІ:
абзац дев’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Записи лицьового боку паспорта засвідчує підписом і печаткою працівник Адміністратора Ре-

єстру тварин.»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Внесені до паспорта записи про останні перед вибуттям тварини ветеринарні досліджен-

ня та обробки спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої 
перебуває господарство, засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ве-
теринарної медицини.

Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки зано-
сять до паспорта перед вибуттям тварини з господарства із зазначенням дати проведення дослі-
джень, назви дослідження, його результатів (реакція тварини на вакцинацію, дослідження, оброб-

ку), дати й номера експертного висновку, посади спеціаліста державної установи (закладу) вете-
ринарної медицини.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Порядком, забороняється.»;
3) додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора Департаменту 
аграрної політики та сільського
господарства                                                                                                             О. Альшанова

Додаток 1 
до Порядку ідентифікації  

та реєстрації великої рогатої худоби  
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та про-

довольства України  
від 28 березня 2019 року № 163) 

(пункт 1 розділу ІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб’єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ   Дата державної реєстрації суб’єкта 
   господарювання
��������                                     (для юридичних осіб) ��  ��  ����

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*    ����������
(для фізичних осіб – підприємців)

Найменування___________________________________________________________________
                           (для фізичних осіб – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________
Скорочене найменування______________________________________________________________
         (для юридичних осіб)
Код КОПФГ ���
Наявність статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві �   ☒ так
Дата присвоєння статусу ��  ��  ����

Місцезнаходження / місце проживання
Код КОАТУУ ����������          Поштовий індекс �����
Область ___________________________________________________________________________,
район  _____________________________________________________________________,
населений пункт_____________________________________________________________________,
вул. _______________________________________________________, буд. _______, кв. ________,
тел./факс _________________________, e-mail __________________________________________

Індивідуальний податковий номер _____________________________________________________

Керівник (для юридичних осіб)
Прізвище  _____________________________________________________________________
Ім’я   ____________________________________________________________________
По батькові  ______________________________________________________________________

2. Дані про господарство
Реєстраційний номер господарства _____________________________________________________
Найменування господарства /
структурного підрозділу_______________________________________________________________

(за наявності)
Вид тварин  ________________________________________________________________________
Вид діяльності ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Місцезнаходження
Код КОАТУУ ����������        Поштовий індекс �����
Область ___________________________________________________________________________,
район  _____________________________________________________________________,
населений пункт____________________________________________________________________,
вул. ____________________________________________, буд.______________________________,
тел./факс _________________________, e-mail __________________________________________

Відповідальна особа
Прізвище___________________________________________________________________________
Ім’я _______________________________________________________________________________
По батькові_________________________________________________________________________
Дата заповнення ��  ��  ����

Власник ____________________________       ________________________
                        (прізвище, ініціали)                                                           (підпис)

3. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває гос-
подарство
Код згідно з ЄДРПОУ державної установи   
(закладу) ветеринарної медицини
��������     
__________________________________________________________________________________

(посада спеціаліста, найменування державної установи (закладу) ветеринарної медицини)
__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)
       
     М.П.
Дата заповнення ��  ��  ����       ________
                                 (підпис)
      
 
Службові відмітки Реєстру тварин ______________________________________________________
____________________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Додаток 2 
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої  

худоби (у редакції наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 28 березня 2019 року  

№ 163 (пункт 1 розділу ІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
1. Дані про господарство    Зареєструвати господарство     �     ⊠  так
 (для фізичної особи)
Реєстраційний № господарства Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин платника податків* 
 або код згідно з ЄДРПОУ
�������������� ����������
                                                                                                                                                               

(найменування – для юридичних осіб, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)
Прізвище                                                                                                                                               
Ім’я                                                                                                                                                          
По батькові                                                                                                                                              ,
Місцезнаходження / місце проживання
Код КОАТУУ ���������� Поштовий індекс �����
Область                                                                                                                                                   , 
район                                                                 , населений пункт                                                       ,
вул.                                                                    , буд.                                     , кв.                                 

Замовлення № ����������
(для фізичної  

особи)
2. Дані про тварину  
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер 
������������                ������������
Кличка                                          Дата народження ��   ��   ��
Код породи  ��       Назва породи                                                                                                        
Стать (відмітити одне із значень)   ⊠  так
� корова � телиця                                                   Кількість народжених �
� бугай, бугаєць                                                      Вага при народженні (кг) ��
                                                                                  Мати ембріотрансплантата:
Ембріотрансплантат  �   ⊠  так                                      Ідентифікаційний номер  ������������
Порядковий номер отелення ��                            Індивідуальний номер  ������������
Перебіг отелення (відмітити одне із значень) ⊠  так              Спосіб запліднення (відмітити одне із значень) ⊠ так 
� без допомоги                   �  незначна допомога                         �  штучне осіменіння       
� значна допомога              �  розтин                           �  природне парування
3. Дані про походження
Мати
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер
������������ ������������
Кличка                                                                                                                                                            
Код породи  ��   Назва породи                                                                                                 
Батько
Ідентифікаційний номер  Індивідуальний номер 
������������      ������������
Кличка                                                                                                                                                          
Код породи  ��  Назва породи                                                                                                 
4. Дані про тварину, яку було імпортовано
Країна походження                                                                                                                                    

(назва країни)
Код країни ���
Номер тварини в країні походження ��������������
Бирки отримано та прикріплено, дані про тварину засвідчую:
                                                                                                    Дата заповнення ��  ��  ����
      (прізвище, підпис власника або відповідальної особи) 
Працівник Адміністратора Реєстру тварин ������
                        (код)            
______________         _________________________________
       (підпис)                             (П.І.Б.)
5. Дані про державну установу (заклад) ветеринарної медицини, під контролем якої перебу-

ває господарство**
Код згідно з ЄДРПОУ державної установи   
(закладу) ветеринарної медицини    
                                                                                                                               
(посада спеціаліста, найменування державної установи (закладу) ветеринарної медицини)
                                                                                                                               
 (прізвище, ім’я, по батькові лікаря ветеринарної медицини)

      М.П.
Дата заповнення ��  ��  ����          ___________________
             (підпис)
Службові відмітки Реєстру тварин                                                                                                       
__________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реє-

страційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий ор-
ган і мають відмітку у паспорті).

** Розділ заповнює спеціаліст державної установи ветеринарної медицини (лікар ветеринарної медицини).

Додаток 5  
до Порядку ідентифікації та реєстрації великої  

рогатої худоби (у редакції наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України  
від 28 березня 2019 року № 163) 

(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК 
бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Передня пластина Задня пластина

 
Параметри бирки

Товщина 
ліній

Висота знаків

порожниста частина вхідна частина

maximum minimum maximum minimum maximum

Код країни 1 mm 5 mm 6 mm 5 mm 6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного  
номера

1 mm 5 mm 6 mm 5 mm 6 mm

Чотири останні цифри ідентифікацій-
ного номера

3 mm 20 mm 28 mm 12 mm 20 mm

Додаток 9 
до Порядку ідентифікації 

та реєстрації великої рогатої худоби 
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики  

та продовольства України 
від 28 березня 2019 року № 163)  

(пункт 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН
(1)

Вид тварин: ______________________________________________
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини 
Реєстраційний номер господарства  Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин   платника податків* 
    або код згідно з ЄДРПОУ
��������   ����������

__________________________________________________________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)

Код КОАТУУ ����������       Поштовий індекс �����
Місцезнаходження / адреса господарства ____________________________________________                                                                                   
          (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________________________
2. Дані про тварин            Дата вибуття ��������                      Причина вибуття��

№ 
з/п

Ідентифікаційний номер Кількість  
тварин  

у групі**

№ 
з/п

Ідентифікаційний номер Кількість 
тварин  

у групі**

1 �������������� ��� … �������������� ���

2 �������������� ��� … �������������� ���

… �������������� ��� … �������������� ���

3. Дані про перевізника
_____________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, 

по батькові – для фізичних осіб)

_____________________________________
(вид, марка та реєстраційний номер  

транспортного засобу)

Купівля без переміщення до власного  
  господарства                                     �    ☒ так
Дата прибуття �� �� ���� Причина прибуття ��
Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин ��������
________________________________________

(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, 
по батькові – для фізичних осіб)

Дата вибуття �� �� ���� Причина вибуття ��

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини
Реєстраційний номер господарства  Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин  платника податків* 
   або код згідно з ЄДРПОУ 
��������  ����������   

__________________________________________________________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)

Код КОАТУУ ����������       Поштовий індекс �����
Місцезнаходження / адреса господарства _____________________________________________
         (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

_________________________________________________________________________________
Власник / утримувач господарства, з якого вибули тварини

(підпис та печатка  
спеціаліста державної 

установи (закладу)  
ветеринарної медицини)

Дата заповнення �� �� ����
(П.І.Б. власника)

Працівник
Адміністратора
Реєстру тварин 
������
(код)

(підпис власника)

(підпис)

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН
(2)

Вид тварин: ______________________________________________
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини 
Реєстраційний номер господарства  Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин   платника податків* 
    або код згідно з ЄДРПОУ
��������   ����������

__________________________________________________________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)

Код КОАТУУ ����������       Поштовий індекс ����� 
Місцезнаходження / адреса господарства ____________________________________________                                                                                   
          (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________________________
2. Дані про тварин            Дата вибуття ��������                      Причина вибуття��

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
номер

При-
буття 

не від-
було-

ся

Кількість  
тварин  

у групі**

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
номер

При-
буття 

не від-
було-

ся

Кількість 
тварин  

у групі**

1 �������������� ��� … �������������� ���

2 �������������� ��� … �������������� ���

… �������������� ��� … �������������� ���

3. Дані про перевізника
_____________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, 

по батькові – для фізичних осіб)

_____________________________________
(вид, марка та реєстраційний номер  

транспортного засобу)

Купівля без переміщення на власні  
  потужності                                     �    ☒ так
Дата прибуття �� �� ���� Причина прибуття ��
Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин ��������
________________________________________

(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, 
по батькові – для фізичних осіб)

Дата вибуття �� �� ���� Причина вибуття ��



4 травня 2019 року, субота, № 84 www.ukurier.gov.ua 19

оголошення

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

ДОКУМЕНТИ

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства  Реєстраційний номер облікової картки 
в Реєстрі тварин  платника податків* 
   або код згідно з ЄДРПОУ 
��������  ����������   

__________________________________________________________________________________
(найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)

Код КОАТУУ ����������      Поштовий індекс �����
Місцезнаходження / адреса господарства _____________________________________________

         (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________________________

Дата прибуття �� �� ����   Причина прибуття ��
Власник / утримувач господарства,  Власник / утримувач господарства,
з якого вибули тварини            до якого прибули тварини

(підпис  
та печатка  
спеціаліста  
державної 
установи  
(закладу)  

ветеринарної 
медицини)

Дата заповнення �� �� ���� Дата заповнення �� �� ���� 

(підпис та  
печатка  

спеціаліста  
державної  
установи  
(закладу)  

ветеринарної 
медицини)

(П.І.Б. власника)                (П.І.Б. власника)

Працівник  
Адміністра-
тора Реєстру 
тварин
������
(код)

(підпис власника) (підпис власника)
Працівник 
Адміністратора Реєстру
 тварин
������
(код)

(підпис) (підпис)

____________________
*  Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ре-

єстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролю-
ючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Кількість тварин у групі зазначається для тварин з груповим ідентифікаційним номером.

Додаток 1  
до Порядку оформлення  

і видачі паспорта великої рогатої худоби 
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики  

та продовольства України  
від 28 березня 2019 року № 163) 

(пункт 2 розділу І)

ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ 
(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

№
з/п Дата Назва дослідження, 

вакцинації чи обробки

Результат
 (дата і № 

експертного 
висновку)

Посада, підпис
спеціаліста державної установи 
(закладу) ветеринарної меди-

цини, печатка 

ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА ДО ПАСПОРТА
ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ 

(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

№
з/п Дата 

Назва дослі-
дження, 

вакцинації  
чи обробки

Результат
 (дата і № 

експертного 
висновку)

Посада, підпис
спеціаліста державної  

установи (закладу) ветеринарної 
медицини, печатка

ПЕРЕМІЩЕННЯ

№ з/п
Дата  

вибуття /
прибуття

Реєстрацій-
ний № госпо-

дарства
вибуття / при-

буття, 
дані про влас-
ника  та госпо-

дарство 

Код 
вибуття /
прибуття

Благополуччя гос-
подарства щодо 

інфекційних та ін-
вазійних хвороб
((+) так; (–) ні, 

вказати хвороби)

Підпис
власника
тварини

Підпис і печатка 
спеціаліста  
державної  
установи  
(закладу)  

ветеринарної  
медицини

Причини прибуття:
10 – купівля; 11 – одержано в обмін; 12 – дару-
вання, спадщина; 13 – оренда (пансіон); 14 – ви-
пас; 15 – на м’ясокомбінат, бойню, забійний 
пункт; 16 – на ветсанзавод; 17 – імпорт; 18 – інші

Причини вибуття:
20 – продаж; 21 – племпродаж; 22 – передано в 
обмін; 23 – дарування, спадщина; 24 – переда-
но в оренду (пансіон); 25 – на випас; 26 – забій; 
27 – загибель (падіж); 28 – утилізація;  
29 – експорт; 30 – інші

власник тварин ким виданий паспорт

порода

робочий номер ідентифікаційний номер

статьдата народження

двійня

БАТЬКО 
ідентифікаційний номер

МАТИ 
ідентифікаційний номер

ембріотрансплантат країна походження для імпортованих тварин

код породи

код породи

код породи

Особисті відмітки

дата видачі  підпис  

М.П.  

порода

порода

кличка

кличка

кличка

штрихкод

серія та номер паспортаПАСПОРТ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
суддів Вінницького окружного адміністративного суду:

БОШКОВУ Юлію Миколаївну,
СЛОБОДОНЮКА Михайла Васильовича;

суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду:
МАКОВСЬКУ Олену Володимирівну,
НІКОЛАЙЧУК Світлану Василівну,
СЕРЬОГІНУ Олену Василівну;

суддів Донецького окружного адміністративного суду:
АЛЯБ’ЄВА Ігоря Геннадійовича,
АРЕСТОВУ Людмилу Валеріївну,
БАБІЧА Станіслава Ігоровича,
ВОЛГІНУ Наталю Петрівну,
ЛЬГОВСЬКУ Юлію Михайлівну,
МОЛОЧНУ Ірину Сергіївну,
ТРОЯНОВУ Олену Вікторівну,
ШУВАЛОВУ Тетяну Олександрівну;

судді Житомирського окружного адміністративного суду
ШУЛЯК Любов Анатоліївну;

суддів Івано-Франківського окружного адміністративного суду:
БОРШОВСЬКОГО Тараса Івановича,
МИКИТИН Надію Михайлівну;

суддів Кіровоградського окружного адміністративного суду:
ЖУКА Руслана В’ячеславовича,
МОМОНТ Галину Митрофанівну;

судді Львівського окружного адміністративного суду
ГРЕНЬ Наталію Михайлівну;

суддів Миколаївського окружного адміністративного суду:
ЛЕБЕДЄВУ Ганну Володимирівну,
МАРИЧА Євгена Васильовича;

судді Рівненського окружного адміністративного суду
НОР Уляну Миколаївну;

суддів Сумського окружного адміністративного суду:
ДІСКУ Аліну Борисівну,
ОСІПОВУ Олену Олександрівну;

судді Тернопільського окружного адміністративного суду
ЧЕПЕНЮК Ольгу Володимирівну;

судді Харківського окружного адміністративного суду
ТІТОВА Олександра Миколайовича;

судді Херсонського окружного адміністративного суду
ВОЙТОВИЧА Івана Івановича;

судді Хмельницького окружного адміністративного суду
ПОЛЬОВОГО Олександра Леонідовича;

судді Черкаського окружного адміністративного суду
КАЛІНОВСЬКУ Альону Вікторівну;

судді Чернівецького окружного адміністративного суду
ЛЕЛЮКА Олександра Петровича;

судді Чернігівського окружного адміністративного суду
ЛОБАНА Дмитра Вікторовича.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 квітня 2019 року
№148/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої статті 
147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська 
БОГУН Оксану Олегівну;

судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська 
ОПОЛИНСЬКУ Інну Георгіївну;

судді Київського районного суду міста Одеси 
ПРОХОРОВА Павла Анатолійовича;

судді Шишацького районного суду Полтавської області 
СИВОЛАПА Дмитра Сергійовича;

судді Київського районного суду міста Харкова 
ЯКУШУ Наталію Вікторівну;

судді Дарницького районного суду міста Києва 
КАЛІУШКА Федора Анатолійовича;

судді Солом’янського районного суду міста Києва 
КОЗЛЕНКО Галину Олександрівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 квітня 2019 року
№164/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої стат-
ті 147, абзацу другого пункту З і пункту 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Дніпропетровської області 
ФЕЩЕНКО Юлію Віталіївну;

судді господарського суду Житомирської області 
ОМЕЛЬЯНА Олексія Сергійовича;

судді господарського суду міста Києва 
ДЕМИДОВА Владислава Олександровича.

Президент України  П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 квітня 2019 року
№165/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої стат-
ті 147, абзацу другого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити у місцевих господарських судах на посади:

судді господарського суду Закарпатської області
АНДРЕЙЧУКА Любомира Вікторовича;

суддів господарського суду міста Києва:
БОНДАРЧУК Віту Вікторівну,
КОМАРОВУ Олену Сергіївну,
ЛИСЬКОВА Максима Олександровича,
ПЛОТНИЦЬКУ Наталю Борисівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 квітня 2019 року
№172/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 
пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шостої стат-
ті 147, абзацу другого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити ХАРАКОЗА Костянтина Сергійовича на посаду судді господарського 
суду Донецької області.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 квітня 2019 року
№173/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України на Пленарне 

засідання міжнародного режиму експортного 
контролю «Австралійська група»

1. Утворити делегацію України на Пленарне засідання міжнародного режиму екс-
портного контролю «Австралійська група» (3—7 червня 2019 року, м.Париж, Фран-
цузька Республіка) у такому складі:

ШАМШУР  — Надзвичайний і Повноважний Посол України
Олег Владиславович        у Французькій Республіці, глава делегації
  
КАСЬЯНОВ    — радник відділу нових викликів і загроз —
Андрій Юрійович        секретаріату Національного органу України з виконання  

        Конвенції про заборону розробки, виробництва, 
        накопичення і застосування  хімічної зброї 
        та про її знищення Департаменту міжнародної 
        безпеки Міністерства закордонних справ України, 
        заступник глави делегації
САМОЙЛОВА    — головний спеціаліст відділу забезпечення
Оксана Олександрівна       виконання міжнародних зобов’язань України у сфері 
       нерозповсюдження та експортного контролю 
       Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої 
       та міжнародної взаємодії Державної служби експортного
       контролю України
СКІПАЛЬСЬКИЙ  — генеральний директор Директорату громадського
Андрій Петрович        здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

2. Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України 
на Пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська 
група».

3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансуван-
ня участі делегації України в Пленарному засіданні міжнародного режиму експортно-
го контролю «Австралійська група».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 травня 2019 року
№181/2019
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ТРавНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +18 +23 Черкаська +7 +12 +19 +24
Житомирська +7 +12 +18 +23 Кіровоградська +7 +12 +19 +24
Чернігівська +7 +12 +18 +23 Полтавська +7 +12 +19 +24
Сумська +7 +12 +18 +23 Дніпропетровська +7 +12 +19 +24
Закарпатська +6 +11 +14 +19 Одеська +7 +12 +19 +24
Рівненська +6 +11 +14 +19 Миколаївська +7 +12 +19 +24
Львівська +6 +11 +14 +19 Херсонська +7 +12 +19 +24
Івано-Франківська +6 +11 +14 +19 Запорізька +7 +12 +19 +24
Волинська +6 +11 +14 +19 Харківська +7 +12 +20 +25
Хмельницька +6 +11 +14 +19 Донецька +7 +12 +20 +25
Чернівецька +6 +11 +14 +19 Луганська +7 +12 +20 +25
Тернопільська +6 +11 +14 +19 Крим +6 +11 +17 +22
Вінницька +7 +12 +19 +24 Київ +9 +11  +20 +22

Укргiдрометцентр

Націлений в небо  
і до пам’яті нащадків

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ШАНОБА. Ще зовсім недавно бойовий літак МіГ-21 з бортовим но-
мером 41 слугував розвагою для дітлахів у коломацькому централь-
ному парку, що на Харківщині. Сьогодні ж він стоїть на п’єдесталі як 
пам’ятник воїнам-землякам, котрі воювали, і тим, хто нині захищає 
Україну від посягань агресора. 

Так вирішила громада, коли після проведеної у 2017 році інвен-
таризації міркувала, що робити з бойовим реактивним винищува-
чем, який виконав понад тисячу бойових вильотів і з’явився у коло-
мацькому парку  більш як два десятки років тому. З утворенням Ко-
ломацької об’єднаної територіальної громади тут дали лад літаку-
легенді. Як розповідає Коломацький селищний голова володимир 
Гуртовий, багато зусиль та часу витратили на розрахунки: як літак 
підняти, який кут нахилу обрати, аби пам’ятник був безпечним для 
людей, бо його вага — близько 5 тонн. Тепер візьмуться за впоряд-
кування території навколо пам’ятника, зроблять ілюмінацію літака 
та реконструюють парк загалом.

але вже сьогодні до 13-метрового літака, націленого в небо, при-
ходять люди, щоб сфотографуватися та віддати шану тим, хто ко-
лись поліг за нашу свободу і сьогодні обстоює незалежність та ці-
лісність України.

Просто 
полетіти…

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Кожне досягнення люд-
ства починалося з мрії. а хто з нас не мрі-
яв літати?! Здається, немає заповітнішо-
го бажання, ніж просто полетіти. І ширя-
ти в небесному просторі, як птах, насоло-
джуючись невагомістю, свободою, радіс-
тю польоту. 

Тема конкурсу юних художників, який  
нинішнього року оголосила Міжнародна 
авіаційна федерація, так і звучить: «Моя 
мрія — літати!» Захід організували задля 
розвитку і популяризації дитячої худож-
ньої творчості на тему повітроплавання, 
пробудження у дітей інтересу і любові до 
природи, повітряної стихії.

Малюнок віри виноградної, вихован-
ки позашкільного навчального закладу 
«Багатопрофільний молодіжний центр» 
Черкаської міської ради, увійшов до 
дев’ятки найкращих робіт, які буде пред-
ставлено на виставці у Швейцарії (м. Ло-
занна). Творча робота талановитої ді-
вчинки посіла третє місце у віковій ка-
тегорії від 6 до 9 років на національно-
му етапі міжнародного конкурсу юних ху-
дожників, оголошеного авіаційною фе-
дерацією. 

вітаючи віру з перемогою, її колеги по 
навчальному закладу побажали дівчин-
ці, аби її мрія завжди залишалася кри-
латою, кликала в яскравий і непо-
вторний світ польоту. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

18..23
7..12

20..25
7..12

19..24
7..12

19..24
7..12

14..19
6..11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Малюнок Віри Виноградної 
виконаний просто й водночас 

лаконічно — так, як бачить  
свою мрію вона…

У Миколаєві презентували книжку  
про бійців АТО-ООС

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. У Миколаєві 
відбулася урочиста презента-
ція книжки «Ті, що пройшли 
крізь вогонь», присвяченої 
бійцям аТО-ООС. Це видан-
ня — логічне продовження 
книжок «Миттєвості війни» та 
«Дороги війни». Окремими 
блоками до нього ввійшли ві-
домості про загиблих захис-
ників, спогади учасників бо-
йових дій, художні твори вій-
ськових, а також розповіді 
про бійців з Миколаївщини, 
посмертно відзначених дер-

жавними нагородами. Книж-
ку видано у межах програ-
ми увічнення пам’яті учасни-
ків аТО, жертв воєн та полі-
тичних репресій у Миколаїв-
ській області на 2017—2020 
роки. весь наклад, а це 1000 
примірників, буде передано 
до бібліотек, навчальних за-
кладів, громадських установ 
і організацій, військових час-
тин задля увічнення пам’яті 
учасників аТО-ООС. Крім то-
го, безкоштовні примірники 
отримають родичі загиблих 
воїнів, матеріали про яких 
увійшли до книжки, а також її 
живі герої.

Стартувала спортивна толока
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

РАЗОМ — СИЛА! У Костян-
тинівці на Донеччині місцеві ак-
тивісти власними зусиллями 
взялися відновлювати стаді-
он, який понад 20 років перебу-
вав у занедбаному стані. Голо-
вний і найбільший спортивний 
об’єкт міста, збудований ще 
1969 року і розрахований на 10 
тисяч глядачів, колись належав 
тутешньому потужному заво-
ду «автоскло» і досить активно 
використовувався за призна-
ченням. Утім, останніми рока-
ми він здебільшого занепадав 

і поступово перетворювався на 
пустку: футбольне поле і біго-
ві доріжки заростали травою, 
а трибуни для глядачів узагалі 
зруйнували і розтягли. 

Саме в такому занедбано-
му стані цю земельну ділянку 
за рішенням сесії Костянтинів-
ської міської ради взяла у своє 
користування громадська ор-
ганізація «Упевнені серця», яка 
вирішила навести тут лад. «За 
попередні роки трибуни вщент 
зруйновані, але бігові доріжки 
та футбольне поле дивом уці-
ліли. Фахівці вже взяли проби 
ґрунту для аналізу, на підста-
ві якого прийматимемо рішен-

ня, засівати новий газон чи ви-
користовувати нинішній. Окрім 
того, на стадіоні вистачає ще й 
іншої роботи. Та хочу, щоб лю-
ди не чекали якогось дива і чи-
єїсь допомоги, бо багато що 
можемо зробити власними си-
лами. І ми це вже довели, взяв-
шись гуртом за благоустрій 
спортивної арени», — розпові-
дає голова ГО Дмитро Штагер. 

У спортивній толоці взяла 
участь більш як сотня акти-
вістів, серед яких немало ді-
тей — незабаром вони займа-
тимуться тут спортом. Серед 
них і представники місцевої 
ДЮСШ «Колос», яку відвіду-

ють чимало юних жителів міс-
та, котрі поки що позбавлені 
нормальних умов для занять 
легкою атлетикою. Спільними 
зусиллями дорослі й діти зни-
щили бур’яни, обладнали міс-
це для стрибків, куди незаба-
ром завезуть пісок, встанови-
ли роздягальню для спортсме-
нів та будиночок для охоронців, 
у майбутньому змонтують но-
ві трибуни та огорожу. віднов-
лювальні роботи запланува-
ли провести і завершити про-
тягом двох років, після чого на 
стадіоні можна буде займатися 
різноманітними видами спорту 
та проводити масові заходи.

Такі примірники книжки отримали родичі загиблих 
захисників Коломацька ОТГ береже пам’ять про тих, хто нас захищає
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