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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Україна ніколи  
не визнає Крим 

російським.  
Жодного квадратного 

метра землі, моря не буде 
віддано агресору. Це 

принципова позиція».

Переговори з МВФ 
перебувають  
в активній фазі

СПІВПРАЦЯ. Чергова оціночна місія ключового кредитора Укра-
їни Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 11 ве-
ресня, вчора завершила роботу плановими зустрічами з урядов-
цями. А сьогодні, 27 вересня, очікують на заяву за підсумками її ді-
яльності.

«Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній ста-
дії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand 
by. Її було розроблено як перехідну для сприяння макроекономіч-
ній стабільності України в період двох виборів: президентських та 
парламентських, — ідеться в повідомленні департаменту інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міні-
стрів. — За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року мі-
сія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на 
найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці 
з фондом. Порядком денним можливої підтримки МВФ може ста-
ти Програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 
29 вересня 2019 року».

50 000
українських родин скористалися 

пропозицією НАК «Нафтогаз України» — 
програмою «Газовий запас» 

СТОП КОРУПЦІЇ. Прем’єр-міністр анонсує повне 
перезавантаження Держгеокадастру і ліквідацію 
корупційних схем, що склалися у відомстві

Лікування «схематозу» 
почалося

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції про безкомпромісність  
щодо територіальної цілісності нашої країни

4 6
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Нацбанк готується прийняти під 
своє крило кредитні спілки, страхові 
компанії, ломбарди та фірми з 
мікрокредитування. Думками експертів 
щодо цього цікавився «Урядовий кур’єр»

ГРОШІ

На актуальні запитання 
читачів «Урядового кур’єра» 
відповідають фахівці 
Київського міського центру 
зайнятості
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Воєн у світі має ставати менше
МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ. Над цим завданням, на думку глави нашої держави, мусять 
працювати всі світові лідери 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

«Понад 13 тисяч загиблих, 30 
тисяч поранених. Півтора 

мільйона людей змушені покину
ти свої домівки. Щороку ці жах

ливі цифри звучать з однією ли
ше поправкою — вони зроста
ють. П’ять років триває війна на 
Донбасі, п’ять років тому Росія 
анексувала український півост
рів Крим. І незважаючи на існу
вання міжнародного права й со

тень організацій, покликаних йо
го захищати, Україна зі збро
єю в руках, втрачаючи своїх гро
мадян, обстоює власний сувере
нітет і територіальну цілісність. 
Завершення війни на Донбасі, по
вернення всіх окупованих укра

їнських територій і панування 
миру — моє завдання. Але не ці
ною життя наших громадян, не 
ціною свободи чи права Украї
ни на власний вибір», — чітко за
явив Президент Володимир Зе
ленський під час загальних деба

тів 74ї сесії Генеральної Асамб
леї ООН у НьюЙорку (США). 

Звернувшись до світових лі
дерів, глава Української дер
жави підкреслив: «Укра
їна потребує світової під
тримки. 
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НКРЕКП Повідомляє 

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
Київ

24.09.2019                                                                                              № 2012

Про внесення змін до постанови 
Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 16 червня 2016 року № 1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про держав-

не регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 частини першої статті 17 
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення та-
рифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої поста-
новою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року 
№ 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водо-
відведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за  
№ 995/29125, такі зміни:

1) у пункті 1:
підпункт 25 викласти в такій редакції:
«25) ДЕРЖАВНОМУ МІЖРАЙОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВОДОПРОВІДНО-КАНА-

ЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» зі структурою, наве-
деною в додатку 25 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водо-

постачання та водовідведення, — 8,82 грн за 1 куб. м (без податку на додану вар-
тість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого во-
допостачання та водовідведення, — 15,66 грн за 1 куб. м (без податку на дода-
ну вартість);»;

підпункт 34 викласти в такій редакції:
«34) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИР-

СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 34 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання — 7,55 грн за 1 куб. м (без податку на до-

дану вартість);
на централізоване водовідведення — 8,64 грн за 1 куб. м (без податку на до-

дану вартість);»;
2) додатки 25 та 34 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в 

офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 25 
до постанови Національної комісії, що здійснює  

державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг 16 червня 2016 року № 1141 

(у редакції постанови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 24.09.2019  №  2012) 
Структура тарифів на централізоване водопостачання 

ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»

Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників

Централізоване  
водопостачання 

тис. грн  
на рік грн/м3

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 105 529,857 8,8660

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 67 304,482 5,6546
1.1.1 електроенергія 56 864,564 4,7775
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів гос-

подарювання/очищення власних стічних вод ін-
шими суб’єктами господарювання

0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 10 193,330 0,8564
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси (ремонти)
246,588 0,0207

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 846,900 0,6593
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 3 317,166 0,2787

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 1 726,318 0,1450
1.3.2 амортизаційні відрахування 1 590,848 0,1337
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 27 061,309 2,2735

1.4.1 витрати на оплату праці 14 954,730 1,2564
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 3 290,041 0,2764
1.4.3 амортизаційні відрахування 987,040 0,0829
1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, збо-

рів та інших, передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

3 134,510 0,2633

1.4.5 інші витрати 4 694,988 0,3944
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 2 886,870 0,2425

2.1 витрати на оплату праці 2 126,173 0,1786
2.2 відрахування на соціальні заходи 467,758 0,0393
2.3 амортизаційні відрахування 17,774 0,0015

2.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, збо-
рів та інших, передбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

0,000 0,0000

2.5 інші витрати 275,165 0,0231
3 Витрати на збут, у тому числі: 544,860 0,0458

3.1 витрати на оплату праці 405,504 0,0341
3.2 відрахування на соціальні заходи 89,211 0,0075
3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000
3.4 інші витрати 50,145 0,0042
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 108 961,587 9,1544
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення 0,000 0,0000
9 Коригування витрат з урахуванням підпункту 2  

пункту 2 постанови НКРЕКП від 16.03.2017 
№ 287

-311,220 -0,0261

10 Вартість централізованого водопостачання/ 
водовідведення, тис. грн 108 650,37

11 Тариф споживачам, які є суб’єктами господарю-
вання у сфері централізованого водопостачан-
ня/водовідведення, грн/м3

8,82

12 Тариф споживачам, які не є суб’єктами господа-
рювання у сфері централізованого водопоста-
чання/водовідведення, грн/м3

15,66

13 Обсяг реалізації, тис. м3 11 902,70
13.1 Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водо-
постачання/водовідведення, тис. м3

11 358,90

13.2 Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого водо-
постачання/водовідведення, тис. м3

543,80

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення А. Чумак

Додаток 34 
до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг 16 червня 2016 року  
№  1141 (у редакції постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від  24.09.2019  №  2012)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»  
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Без ПДВ

№ 
з/п Найменування показників

Централізоване  
водопостачання 

Централізоване  
водовідведення

тис. грн  
на рік грн/м3 тис. грн на 

рік грн/м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість,  

у тому числі:
119 636,521 6,8821 102 905,686 8,1347

1.1 прямі матеріальні витрати, у то-
му числі:

49 046,862 2,8214 39 280,207 3,1051

1.1.1 електроенергія 30 494,626 1,7542 36 797,074 2,9088
1.1.2 витрати на придбання води в 

інших суб’єктів господарюван-
ня/очищення власних стічних 
вод іншими суб’єктами госпо-
дарювання

125,889 0,0072 0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 13 672,751 0,7865 17,509 0,0014
1.1.4 матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси (ре-
монти)

4 753,595 0,2735 2 465,624 0,1949

1.2 прямі витрати на оплату праці 23 786,419 1,3683 29 746,679 2,3515
1.3 інші прямі витрати, у тому 

числі:
22 964,563 1,3210 12 406,952 0,9808

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

5 051,998 0,2906 6 350,321 0,5020

1.3.2 амортизаційні відрахування 2 699,300 0,1553 6 027,860 0,4765
1.3.3 підкачка води сторонніми орга-

нізаціями
13 835,241 0,7959 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 1 378,024 0,0793 28,771 0,0023
1.4 загальновиробничі витрати, у 

тому числі:
23 838,677 1,3713 21 471,848 1,6974

1.4.1 витрати на оплату праці 13 720,631 0,7893 12 371,029 0,9779
1.4.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

2 793,246 0,1607 2 518,494 0,1991

1.4.3 амортизаційні відрахування 874,020 0,0503 819,820 0,0648
1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, пе-
редбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

2 704,345 0,1556 2 404,645 0,1901

1.4.5 інші витрати 3 746,436 0,2155 3 357,860 0,2654
2 Адміністративні витрати,  

у тому числі:
7 356,682 0,4232 6 369,441 0,5035

2.1 витрати на оплату праці 5 231,356 0,3009 4 622,825 0,3654
2.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

1 067,720 0,0614 943,519 0,0746

2.3 амортизаційні відрахування 236,901 0,0136 220,167 0,0174
2.4 витрати, пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших, пе-
редбачених законодавством, 
обов’язкових платежів

0,000 0,0000 0,000 0,0000

2.5 інші витрати 820,705 0,0472 582,930 0,0461
3 Витрати на збут, у тому числі: 2 379,853 0,1369 2 018,194 0,1595

3.1 витрати на оплату праці 1 858,945 0,1069 1 594,673 0,1261
3.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

375,135 0,0216 321,805 0,0254

3.3 амортизаційні відрахування 91,570 0,0053 84,870 0,0067
3.4 інші витрати 54,203 0,0031 16,846 0,0013
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 129 373,056 7,4422 111 293,320 8,7978
7 Розрахунковий прибуток,  

у тому числі:
3 139,237 0,1806 0,000 0,0000

7.1 податок на прибуток 478,867 0,0275 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (ви-

робничі інвестиції)
2 660,370 0,1530 0,000 0,0000

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення 696,900 0,0401 17,700 0,0014
9 Коригування витрат з ураху-

ванням протокольного рішення 
№ 1 НКРЕКП (витяг з протоколу 
від 18.08.2018 № 38)

-1 947,250 -0,1120 -2 019,780 -0,1597

10 Вартість централізованого во-
допостачання/водовідведен-
ня, тис. грн

131 261,943 109 291,240

11 Тариф на централізоване  
водопостачання/водовідведен-
ня, грн/м3

7,55 8,64

12 Обсяг реалізації, тис. м3 17 383,68 12 650,17
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення А. Чумак

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
Київ

24.09.2019                                                                                     № 2020

Про внесення змін до постанови НКРЕКП  
від 22 березня 2017 року № 307

Відповідно до законів України  «Про державне регулювання у сфері комуналь-
них послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року  
№ 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльнос-
ті з централізованого водопостачання та водовідведення» такі зміни:

1) у назві, пунктах 1 та 3 слово «водовідведення» замінити словами «централі-
зованого водовідведення»;

2) у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з централізова-
ного водопостачання та водовідведення:

у пункті 2.2 глави 2:
підпункт 3 доповнити знаками та словами:
«, та належним чином оформленого права власності, господарського відання 

або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби 
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:
«25) забезпечити комерційний облік електричної енергії з використанням да-

них, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енер-
гії.»;

у главі 4:
у підпункті 1 слова «або користуванні» замінити знаками та словами «, госпо-

дарському віданні, користуванні»; 
у підпункті 3 після слів та знака «утримувати систему централізованого водо-

постачання та/або»  доповнити словом «централізованого»;
у назві та тексті, крім підпунктів 3, 7, 8, 10 пункту 2.2 глави 2, абзацу четверто-

го підпункту 4 та абзацу четвертого підпункту 5 глави 4, додатках 1 — 4 слово «во-
довідведення» в усіх відмінках замінити словами «централізоване водовідведен-
ня» у відповідних відмінках.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в 
офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 

Номер лота: GL19N011909, GL19N011910, GL19N011911, GL19N011912

Коротка назва лота/номеру  
кредитного договору:

Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з
юридичними особами: ЮЛ-105/2014-КЛ від 07.04.2014 р., ЮЛ-234/2014-КЛ від 
08.10.2014 р., ЮЛ-65/2013-КЛ від 07.05.2013 р., ЮЛ-63/2016-КЛ від 21.04.2016 
р., ЮЛ-92/2015-КЛ від 25.06.2015 р., та фізичними особами:  
PR-000537/BLK-1 від 19.12.2012 р. PR-000289/BLK-1 від 24.07.2012 р.

Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй діяльності використову-
ють створену ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» електронну торгову систе-
му: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 15.10.2019 р.

Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту 
вказується на веб-сайтах організаторів торгів: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, по-
чаткова ціна, правила участі в 
аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/175-pat-kb-yevrobank/44632-asset-sell-
id-217888

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БНТРЕЙД», код ЄДРПОУ 39961638, місцезнаходжен-
ня за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 
буд. 8-Б літера А, повідомляє, що 18 вересня 2019 ро-
ку учасником Товариства прийняте рішення про прове-
дення реорганізації Товариства шляхом виділу ново-
го Товариства з обмеженою відповідальністю. Претен-
зії кредиторів приймаються за адресою: 01015, м. Київ, 
вул. Старонаводницька, буд. 8-Б літера А, засоби зв’язку: 
оlекsаndr1984@gmаіl.соm, +380504338613. 

З повагою, голова комісії з виділу ТОВ «БНТРЕЙД»  
Поштарюк Олександр Васильович.

У зв’язку з втратою вважати недійсними Сертифікати 

про право на земельну частку (пай), видані на ім’я Григо-

ренко Ганни Дмитрівни, серія КВ № 032876, зареєстро-

ваний у Книзі реєстрації сертифікатів на право на зе-

мельну частку (пай) 12.01.2001 року за № 166 та серія 

КВ № 032926, зареєстрований у Книзі реєстрації серти-

фікатів на право на земельну частку (пай) 12.12.1996 ро-

ку за №216.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України повідомляє: Рішенням адміністративної колегії те-
риторіального відділення від 21.08.2019 № 19-рш оштрафовано ТОВ 
«ВЕРУМ ГАЗ» (ІПН 40960957) на 13 600 (тринадцять тисяч шістсот) 
гривень за порушення, передбачене п.14 ст.50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в не-
повному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комі-
тету України на вимогу голови територіального відділення Антимоно-
польного комітету України від 08.10.2018 № 58-02/15-2005 у встанов-
лений ним строк.

Витяг з рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимоно-
польного комітету України http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територі-
ального відділення у розділі «Рішення та рекомендації»).

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольно-

го комітету України повідомляє: на офіційному веб-сайті Антимо-

нопольного комітету України http://www.amc.gov.ua (суб-сайті те-

риторіального відділення у розділі «До уваги суб’єктів господарю-

вання») для ТОВ «Гаскет ЛТД» (юридична адреса: вул. Глибочиць-

ка, буд. 17, м. Київ, 04050, ЄДРПОУ 40458032) розміщено інфор-

мацію (вимогу).

Втрачений  техпаспорт на маломірне судно «Прог-
ресс 2», УКВ 3545, двигун «Нептун» № 411008, вида-
ний на ім’я Сірого С. Г. на підставі суднового білета АМ 
№ 002635,

вважати недійсним.

У зв’язку з втратою вважати недійсним Сертифікат 
про право на земельну частку (пай), виданий на ім’я Гри-
горенка Тихона Тихоновича, серія КВ № 032925, зареє-
стрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на зе-
мельну частку (пай) 12.12.1996 року за № 215.
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Укргiдрометцентр

Багряний лист в гаю кружля…
ТРАДИЦІЇ. На Покрову сусіди обмінюються хлібинами  
з нового врожаю

Павло ЛАРІОНОВ  
для «Урядового кур’єра»

Багряний лист в гаю 
кружля,
Шумлять отави  
молодо,
Чого ж, чого вдягла  
земля
Рясне осіннє золото?

Таке ліричне враження 
справив на поета-піс-

няра Дмитра Луценка мі-
сяць чарівних барв жов-
тень. Хоч недовго милує 
очі ця  природна краса каз-
кової осінньої палітри, ні-
коли не перестає надиха-
ти творчою наснагою пое-
тів і художників. Щоправ-
да, неприємні спогади за-
лишив попередній осін-
ній місяць. Ураганні буре-
вії прокотилися територі-
ями США, Багамських ост-
ровів, Грузії; небувалої си-
ли землетруси сколихнули 
Албанію, Індонезію, Хор-
ватію, Туреччину; тайфу-
ни з повенями вразили Іс-
панію й Японію. Ці  гло-
бальні стихійні лиха стри-
вожили людство. Лідери 
провідних держав змушені 
були обговорити виклики 
природи на спеціальному 
засіданні ООН. У багатьох 
містах  на всіх континен-
тах відбулися масові мані-
фестації на захист довкіл-
ля від промислових вики-
дів, що їх спричиняє вико-
ристання викопних енерго-
ресурсів. У цьому вбачають 
головну причину стихій-
них лих. Вітер і сонячне те-
пло — ось найефективніші 
та безпечні джерела світо-
вої енергетики сьогодення. 

Чи стане другий місяць 
осені натхненником поетів 
і художників? Чи порадує 
нас після тривожного верес-
ня природною красою чи ви-
пробовуватиме новими сти-
хіями? Відповіді на ці  запи-
тання шукатимемо у про-
гнозах синоптиків, а також у 
традиційних спостережен-
нях за народними прикме-
тами.

Наші прадіди пов’язували 
прогнози на майбутню по-
году із днями релігій-
них свят. Так було легше 
запам’ятовувати прикмети. 
У жовтні за ними  слід спо-
стерігати у такі дні: на Яри-
ни (1), Трохима (2), Сергія 
Капустяника (8), Покрову 
Пресвятої Богородиці (14).

Свято Ярини у наро-
ді ще називають журавли-
ним днем. Старі люди помі-
чали, що цього дня почина-
ли відлітати у вирій журав-
лі. Якщо так і було, на По-
крову очікували на перші 
приморозки, а то й перший 
сніг. Якщо журавлі відліта-
ли пізніше, холоди також 
припізнювалися, а зима ма-
ла бути м’якою і короткою. 

На Трохима господа-
рі уважно оглядають вули-
ки. Якщо бджоли старанно 

заліплюють  вічка-льотки  
воском чи прополісом, зи-
ма буде жорсткою, а якщо 
злегка — теплою. Трохима і 
Саву (10) вважають своєрід-
ними оберегами божої му-
хи бджоли. І в наш час на ба-
гатьох пасіках можна поба-
чити образки духовних на-
ставників бджолярів. 

На Трохима під час ве-
чорниць парубки й дівча-
та остаточно домовляли-
ся, чи братимуть шлюб, чи 
ще парубкуватимуть-діву-
ватимуть. Адже  на Семена 
(14.09) засилали сватів, а на 
Покрову справляли весіл-
ля. За традицією, між зару-
чинами і шлюбом мав мину-

ти відповідний термін — не 
менш як місяць.

Від Сергія Капустяника 
помітно холоднішає. Хоч до 
Покрови ще тиждень, може 
випасти перший сніг. Про те, 
що так бувало,  свідчить на-
родне прислів’я: «На Сергія  
сніг глибокий — влітку уро-
жай високий». За народним 
календарем, на Сергія по-
чинається, з Мотрони (22.11) 
встановлюється, а на Ми-
хайла (21.11) настає справ-
жня зима. Ранній сніг — на 
ранню і теплу весну та вро-
жайне літо. Якщо на Сергія 
теплий сонячний день, на-
ступне літо буде вологим.

Покрова Пресвятої Бого-
родиці — історичний символ 
і оберіг України. На Покрову 
сусіди обмінюються хліби-
нами нового врожаю, прика-
зуючи: «Бог дав мені, а я вам 
— на щастя, на здоров’я, на 
мир і  злагоду». Старі люди 
кажуть: «Яка Покрова, така 
й зима».  Якщо день сухий 
— осінь буде затяжною;  як-
що з дощем — волога погода 
утримається до кінця листо-
пада; якщо з дуба та бере-
зи листя опало — літо буде 
врожайним, а якщо трима-
ється до кінця місяця — по-
сушливим. 

28 жовтня п’ятий рік по-
спіль відзначатимемо но-
ву календарну дату — день 
визволення України від фа-
шистських загарбників. Три 
мільйони загиблих і понад 
два мільйони вивезених на 
примусові роботи до Рейху 
— така жертва нашої дер-
жави в боротьбі з нациста-
ми. Більш ніж половину  з 15  
фронтів колишнього СРСР, 
які діяли під час війни, очо-
лювали українські маршали 
та  генерали. Імена С. Тим-
ошенка, Р. Малиновського,  
А. Єрьоменка, П. Рибалка,  
С. Руденка, В. Герасименка, 
П. Жмаченка, К. Москален-
ка, І. Кириченка, С. Ковпа-
ка та багатьох інших воєна-
чальників вписано в історію 
тієї страшної війни. 

Яка ж нам дяка від ко-
лишніх бойових побрати-
мів за те, що першими ста-
ли на захист «вєлікой Роді-
ни»? Цинічна агресія і загар-
бання Криму, гібридна війна 
для подальшого захоплен-
ня нашої землі на Донеччи-
ні й Луганщині, відверте по-
рушення імперією зла  між-
народних законів і домовле-
ностей щодо цілісності й не-
доторканності кордонів  на-
шої незалежної держави.

З підтримкою світової 
демократичної спільноти 
завдяки мужності й стій-
кості наших воїнів — за-
хисників державних кор-
донів Україна вистоїть у 
цій неоголошеній війні, а в 
календарі з’явиться ще од-
на пам’ятна дата: визво-
лення Криму, Донецька та 
Луганська від російських 
загарбників,  їхніх  найман-
ців і сепаратистів.

НАШ КАЛЕНДАР

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
2 жовтня  —  Міжнародний день ненасилля
5 жовтня  — всесвітній день учителів
6 жовтня  — День працівників освіти
7 жовтня  — всесвітній день Хабітат
8 жовтня —  День юриста
9 жовтня  —  всесвітній день пошти
10 жовтня  —   День працівників стандартизації  

та метрології
11 жовтня —  Міжнародний день дівчаток
13 жовтня  —   День художника; День профспілок;  

День працівників державної санітарно-
епідеміологічної служби;  
Міжнародний день зі зменшення  
небезпеки лих

14 жовтня  —   День захисника України;  
День українського козацтва;  
Покрова Пресвятої Богородиці

14—20 жовтня —   Європейський тиждень місцевої демократії
15 жовтня  —   Міжнародний день сільських жінок;  

60 років із дня смерті Степана  
Бандери (1909—1959),  
українського політичного діяча

16 жовтня  —  всесвітній день продовольства
17 жовтня  —   Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

бідності
19 жовтня  —   День працівників целюлозно-паперової 

промисловості
20 жовтня —   День працівників харчової промисловості; 

всесвітній день статистики
24 жовтня  —   День Організації Об’єднаних Націй;  

всесвітній день інформації про розвиток
24-30 жовтня  — всесвітній тиждень роззброєння
25 жовтня  —   Європейський день цивільного правосуддя
27 жовтня —   День автомобіліста і дорожника;  

всесвітній день аудіовізуальної спадщини
28 жовтня  —   День визволення України  

від фашистських загарбників
31 жовтня  —  всесвітній день міст

Як зберегти  
для малечі гроші  
на шкільні обіди

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ. У їдальні Сєверодонецької СЗШ №14 
можна розраховуватися картками. Зручна й легка у використан-
ні технологія оплати за харчування банківською картою дає змогу 
навчальному закладу застрахувати себе від таких неприємних ін-
цидентів, як втрата учнем готівки або її крадіжка. Адже навіть як-
що дитина втратить карту, гроші на ній залишаться. А для праців-
ників шкільної їдальні особливо тоді, коли велике скупчення дітей, 
легше працювати з чеком оплаченої порції, ніж рахувати гроші й 
давати здачу. А батьки задоволені встановленням терміналів ще й 
тому, що відтепер діти не витрачатимуть гроші на чипси чи сухари-
ки, а їстимуть корисний повноцінний обід. Безготівкові розрахунки, 
виявляється, сприяють правильній організації харчування та змен-
шують спокуси.

«Ми запроваджуємо пілотний проєкт, і є бажання забезпечити 
всі школи нашого міста платіжними терміналами», — каже дирек-
тор КП «Комбінат шкільного харчування» Юрій Горягін. 

«Безпечна школа» 
бачить усе

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. Міський проєкт «Безпечна школа» започатковано 
в Сумах три роки тому. За цей час завдяки 240 встановленим 
камерам відеоспостереження майже повністю закільцював 26 
закладів освіти в єдиній мультисервісній оптичній мережі. Як 
повідомив секретар Сумської міськради Андрій Баранов, по-
чинали з віддалених мікрорайонів, а цього  року проєкт втіли-
ли ще у шести школах. відеоархів зберігається в комунально-
му підприємстві «Інформсервіс». 

Поки що до загальноміської мережі не приєдналася одна 
школа, де виникли певні проблеми з підрядником. Однак най-
ближчим часом усі освітні заклади міста будуть під відеона-
глядом, що й передбачає цей проєкт.  
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Чи стане другий місяць осені натхненником поетів  
і фотографів?
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