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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РАФАЕЛЬ ГЛЮКСМАНН:
«Я хочу, щоб глави 

держав і урядів деяких 
країн ЄС мали таке саме 

бачення Європи, яке 
демонстрували люди, 

котрі вийшли на 
Євромайдан». 

Вирок бійцеві 
Нацгвардії оскаржено 

У ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ. Україна подала апеляцій
ну скаргу на вирок суду міста Павія незаконно засудженому нац
гвардійцеві Віталієві Марківу, якого в Італії засудили до 24 років 
в’язниці. Розгляд апеляційної скарги в апеляційному суді округу 
Ломбардія очікується навесні 2020 року.

«Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який 
вражає несправедливістю та порушенням основних правових 
принципів, за якими засуджено Марківа», — повідомляє Офіс 
Президента на сторінці у фейсбуці.

В Офісі Президента вважають, що цивільний позов до Украї
ни в національному суді Італійської Республіки — порушення між
народного права, зокрема юрисдикційного імунітету держави, за
снованого на суверенітеті й рівності держав, повідомляє УНІАН.

«Держава Україна висловлює готовність застосувати всі пра
вові засоби задля забезпечення справедливості для Марківа і 
сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непо
хитною в дотриманні верховенства права», — зазначили в Офі
сі Президента.

157,3 тонни
гуманітарного вантажу направило 

Управління Верховного комісара ООН 
у справах біженців на тимчасово 

окуповану територію Донбасу

Євродепутат від Франції про те, що Україна ніколи не 
погодиться повернутися в радянську чи пострадянську 
модель домінування Росії 
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Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
Громадської ради при 
Національному агентстві з 
питань запобігання корупції»

У Європарламенті правозахисники 
розповіли про кричущі порушення 
прав людини та військові  
злочини на окупованих Росією 
територіях Донбасу

ПРАВА ЛЮДИНИ

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Пам’ять про безвинноПам’ять про безвинно
загиблих 

кличе 
живих

загиблих 
кличе 

живих

ЗАСВІТИ СВІЧКУ!  Хоч би де ти був, 23 листопада  
о 16-й годині вшануй хвилиною мовчання  
убитих голодом українців
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71.  E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Втрачені: Державний Акт на пра-
во  власності  на  земельну ділянку,  
серія ЯК № 899693, виданий відді-
лом Держкомзему у Кобиляцькому 
районі Полтавської області на ім’я 
Чигрин Василь Григорович, та дода-
ток до нього, серія ЯК №899693 від 
28.02.2012 року,  
вважати недійсними.

Повідомлення ТОВ 
«ТриМоб»

Повідомляємо,  що з 01 грудня 
2019 року ТОВ «ТриМоб» вносить 
зміни до тарифів (тарифних планів) 
«Мобільний 256», «Мобільний Необ-
межений», «Необмежений», «U’net 
40», «U’net 70», «U’net 150», «U’net 
300», «Економ-Бізнес», «Мобіль-
ний Легкий», «Мобільний Необмеже-
ний+», «Мобільний Стандарт», «Мо-
більний Ультра», «Мобільний Уль-
тра+», «Смарт 64», «U’мобільний», 
«Мобільний Старт» (PrP), «Мобіль-
ний Легкий» (PrP) та «U’мобільний 
бізнес» для абонентів мережі рухо-
мого (мобільного) зв’язку ТОВ «Три-
Моб».

Детальну інформацію про тарифи 
розміщено в  місцях продажу послуг 
ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. 
Отримати інформацію можна також 
за телефоном Контакт-центру 0-800-
50-11-88.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота:  GL3N014055-GL3N014057, GL4N014058, GL3N014059-GL3N014069, GL2N014070, GL3N014071-

GL3N014079
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Права вимоги за 28 кредитними договорами, укладеними  
з фізичними особами (із забезпеченням: іпотека та інше)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 10.01.2020
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/45641-asset-
sell-id-226641

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимо-

нопольного комітету України направлена вимога про надання ін-

формації від 07.11.2019 року № 66-02/2761 до Товариства з об-

меженою відповідальністю «Полтавський Бішофіт».

З повним текстом вимоги можна ознайомитись на сайті Анти-

монопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОсТАНОВЛЯю:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 

року № 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змі-
нами, внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 ро-
ку № 410, від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 
серпня 2016 року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 ро-
ку № 10, від 28 березня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 
травня 2019 року № 340, від 15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 ро-
ку № 665 тa від 15 жовтня 2019 року № 752) вивести зі складу Ради національ-
ної безпеки і оборони України В.Бухарєва.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
21 листопада 2019 року
№862/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2019 р. № 941 
Київ

Про внесення змін до пункту 11 
Положення про дозвільну систему

Кабінет Міністрів України ПОсТАНОВЛЯє:
Внести зміни до пункту 11 Положення про дозвільну систему, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, — із 
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 
р. № 1953 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2374) та від 14 грудня 
2016 р. № 938 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3255), доповнив-
ши його після слів «Національному антикорупційному бюро» словами «, Дер-
жавному бюро розслідувань», а після слів «Національного антикорупційного 
бюро» — словами «, Державного бюро розслідувань».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 листопада 2019 р. № 947 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 1992 р. № 731  
і від 18 липня 2007 р. № 950 

Кабінет Міністрів України ПОсТАНОВЛЯє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 

«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (ЗП України, 1993 р., 
№ 1—2, ст. 28; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2008 р., № 25, 
ст. 770; 2019 р., № 13, ст. 473) і від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затверджен-
ня Регламенту Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2007 р., 
№ 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2019 р., № 13, ст. 473, № 84, ст. 2856) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 листопада 2019 р. № 947

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 1992 р. № 731 і від 18 липня 2007 р. № 950 
1. Пункт 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, після абзацу 
дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо проект нормативно-правового акта передбачає надання державної 
допомоги суб’єктам господарювання, разом із нормативно-правовим актом 
до органу державної реєстрації подається копія рішення Антимонопольного 
комітету, передбаченого пунктами 1 і 2 частини шостої статті 10 або пункта-
ми 1—3 частини сьомої статті 11 Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання», або зазначається у відповідному пункті пояс-
нювальної записки до проекту нормативно-правового акта інформація про 
непоширення дії зазначеного Закону на підтримку суб’єктів господарюван-
ня чи про звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допо-
могу з посиланням на відповідні положення зазначеного Закону.».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.
2. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950:
1) пункт 1 § 50 доповнити абзацом такого змісту:
«До проекту нормативно-правового акта, що передбачає надання дер-

жавної допомоги суб’єктам господарювання, додається копія рішення Анти-
монопольного комітету, передбаченого пунктами 1 і 2 частини шостої стат-
ті 10 або пунктами 1—3 частини сьомої статті 11 Закону України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам господарювання», або зазначається у відповід-
ному пункті пояснювальної записки до проекту нормативно-правового акта 

ЦВК ІНФОРМУЄ

ПЕРЕЛІК  
громадських організацій, яким Центральною 

виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних 
спостерігачів під час перших виборів депутатів 

сільських, селищної, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, 
селищного, міських голів 29 грудня 2019 року, 

додаткових виборів депутатів сільської, селищних 
рад 29 грудня 2019 року, проміжних виборів 
депутатів сільських, селищних рад 29 грудня 

2019 року, повторних виборів депутатів сільських, 
селищних рад та сільських, селищних голів  

29 грудня 2019 року, перших та позачергових 
виборів старост сіл, селищ 29 грудня 2019 року

№ 
з/п

Назва громадської  
організації

Дата та номер  
постанови  

Центральної  
виборчої комісії, 

якою надано  
дозвіл мати  
офіційних  

спостерігачів

Вид місцевих виборів,  
під час яких надано дозвіл  

мати офіційних спостерігачів

1 Всеукраїнська  
громадська організація 
«ПЕРЕДОВІ  
ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року;
проміжні вибори депутатів 
сільських, селищних рад  
29 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів 
сільських, селищних рад та 
сільських, селищних голів  
29 грудня 2019 року;
перші та позачергові вибори 
старост сіл, селищ 29 грудня 
2019 року

2 Громадська органі-
зація «Всеукраїнське 
об’єднання  
«Рух вільних селян»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року

3 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ  
СІЛЬСЬКИХ ГОЛІВ,  
ДЕПУТАТІВ СІЛЬРАД  
І СЕЛЯН «ПОРЯТУНОК 
СЕЛА»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року

4 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«КОМАНДА ЗЕ»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року

5 Громадська  
організація  
«НЕЗАЛЕЖНА  
КРАЇНА»

15.11.2019
№ 1966

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
проміжні вибори депутатів 
сільських, селищних рад  
29 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів 
сільських, селищних рад та 
сільських, селищних голів  
29 грудня 2019 року;
перші вибори старост сіл, 
селищ 29 грудня 2019 року

6 ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«РАДА З ЗАХИСТУ 
ЗАКОННОСТІ  
ТА ПРАВОПОРЯДКУ»

15.11.2019
№ 1966

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року

7 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СЛУГИ НАРОДУ»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року

8 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ 
РЕГІОНАЛЬНИХ  
СУСПІЛЬНИХ ЗМІН»

14.11.2019
№ 1960

Перші вибори депутатів сіль-
ських, селищної, міських рад 
об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сіль-
ських, селищного, міських 
голів 29 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів 
сільської, селищних рад  
29 грудня 2019 року;
проміжні вибори депутатів 
сільських, селищних рад  
29 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів 
сільських, селищних рад та 
сільських, селищних голів  
29 грудня 2019 року;
перші та позачергові вибори 
старост сіл, селищ 29 грудня 
2019 року

інформація про непоширення дії цього Закону на підтримку суб’єктів госпо-
дарювання чи про звільнення від обов’язку повідомлення про нову держав-
ну допомогу з посиланням на відповідні положення зазначеного Закону.»;

2)  додаток 4 до Регламенту доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги 
Зазначаються відомості про відповідність проекту акта законодавству у 

сфері державної допомоги. 
Якщо проект акта стосується надання державної допомоги суб’єктам гос-

подарювання, наводиться інформація про подання повідомлення про но-
ву державну допомогу Антимонопольному комітетові у визначеному ним 
порядку з урахуванням строків розгляду повідомлення чи справи про дер-
жавну допомогу, визначених Законом України «Про державну допомо-
гу суб’єктам господарювання», та зазначається інформація про прийняте 
Антимонопольним комітетом рішення, передбачене пунктами 1 і 2 части-
ни шостої статті 10 або пунктами 1—3 частини сьомої статті 11 зазначе-
ного Закону.

Якщо проект акта не поширюється на підтримку суб’єктів господарю-
вання відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» або якщо надавач державної допомоги звільнений  від 
обов’язку  повідомлення про нову державну допомогу, про це зазначаєть-
ся окремо з посиланням на відповідні положення Закону України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам господарювання». 

Якщо проект акта не стосується надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання, про це зазначається окремо.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1046-р 
Київ

Про призначення Кубракова О. М. 
Головою Державного агентства 

автомобільних доріг України   
Призначити Кубракова Олександра Миколайовича Головою Державного 

агентства автомобільних доріг України з 19 листопада 2019 р. строком на п’ять 
років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробуван-
ня строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 листопада 2019 р. № 1056-р 
Київ

Про внесення змін до деяких  
розпоряджень Кабінету Міністрів України 

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 20 листопада 2019 р. № 1056-р
ЗМІНИ, 

що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України
1. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 

2019 р. № 985 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Дер-
жавної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту спожи-
вачів» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2951): 

1) у підпункті 6 пункту 4 слова і цифри «до 18 години 18 листопа-
да 2019 року» замінити словами і цифрами «до 12 години 22 листопада 
2019 року»;

2) у пункті 5 цифри і слова «22 листопада 2019 року» замінити цифрами 
і словами «25 листопада 2019 року».

2. У підпункті 6 пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2019 р. № 1009 «Про оголошення конкурсу на за-
йняття посади Голови Державного агентства водних ресурсів» (Офіцій-
ний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2955) слова і цифри «до 18 години  
19 листопада 2019 року» замінити словами і цифрами «до 12 години  
22 листопада 2019 року».

3. У підпункті 6 пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2019 р. № 1037 «Про оголошення повторного кон-
курсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку гро-
мад та територій» слова і цифри «до 18 години 19 листопада 2019 року» за-
мінити словами і цифрами «до 12 години 22 листопада 2019 року».

4. У підпункті 6 пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2019 р. № 1038 «Про оголошення конкурсу на за-
йняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту 
довкілля» слова і цифри «до 18 години 19 листопада 2019 року» замінити 
словами і цифрами «до 12 години 22 листопада 2019 року».

5. У підпункті 6 пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2019 р. № 1039 «Про оголошення конкурсу на за-
йняття посади Голови Державного космічного агентства» слова і цифри «до 
18 години 19 листопада 2019 року» замінити словами і цифрами «до 12 го-
дини 22 листопада 2019 року».

6. У підпункті 6 пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2019 р. № 1041 «Про оголошення конкурсу на за-
йняття посади Голови Державної екологічної інспекції» слова і цифри «до 
18 години 19 листопада 2019 року» замінити словами і цифрами «до 12 го-
дини 22 листопада 2019 року».



23 листопада 2019 року, субота, № 226 www.ukurier.gov.ua 15

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Верховний Суд
УХВАЛА

18 листопада 2019 року 
м. Київ
справа № 160/8324/19
адміністративне провадження № Пз/9901/20/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Рибачука А. І.,
суддів: Берназюка Я. О., Бучик А. Ю., Желєзний І. В., Мороз Л. Л., 
розглянувши подання судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Серьогіної О. В. про розгляд Вер-

ховним Судом як зразкової справи № 160/8324/19 за позовом ОСОБА_1 до Дніпропетровського обласного територіаль-
ного центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України (далі — Дніпропетровський облас-
ний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) про визнання протиправними дій та зобов’язання 
вчинити певні дії, 

ВСТАНОВИВ:
11.11.2019 до Верховного Суду надійшли матеріали адміністративної справи № 160/8324/19 разом з поданням суд-

ді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Серьогіної О.В. про розгляд цієї справи Верховним Судом як 
зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що у провадженні Дніпропетров-
ського окружного адміністративного суду перебуває 53 типові справи, спір у яких виник з аналогічних підстав, у відно-
синах, що регулюються одними нормами права та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги.

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Серьогіна О.В. ухвалою від 16.09.2019 відкрила проваджен-
ня у справі № 160/8324/19 за позовом ОСОБА_1 до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії.

У вказаній справі позивач заявив наступні вимоги: 
визнати протиправними дії Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та со-

ціальної підтримки щодо відмови позивачу у підготовці та надані до Головного управління Пенсійного фон-
ду України в Дніпропетровській області (далі — ГУ ПФУ) оновленої довідки про розмір грошового забезпечен-
ня позивача станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-
ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон  
№ 2262-ХІІ), положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військо-
вослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі — постанова № 704), із обов’язковим 
зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підви-
щення) та премії, для здійснення обчислення та перерахунку з 01.04.2019 основного розміру пенсії;

зобов’язати Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підготувати 
та надати до ГУ ПФУ нову довідку про розмір грошового забезпечення ОСОБА_1, станом на 05.03.2019, у відповідності 
до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ, статті 9 Закону України від 20.12.1991 №2011-XII «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з врахуванням положень постанови №704, із обов’язковим зазначен-
ням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та 
премії, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру пенсії.

Позов ОСОБА_1 обґрунтував тим, що у зв’язку із набранням законної сили 05.03.2019 судовим рішенням у спра-
ві № 26/3858/18, яким було визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» 
та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
(далі — Порядок № 45), зокрема щодо переліку видів грошового забезпечення, що обов’язково повинні включатися до 
довідки про розмір грошового забезпечення позивача (військового пенсіонера) та які в подальшому повинні враховува-
тися пенсійним органом під час обчислення пенсії та під час проведення її перерахунку, а також щодо форми цієї довід-
ки, відповідач повинен керуватись актами вищої юридичної сили, а саме положеннями статей 43 та 63 Закону №2262-ХІІ 
та статті 9 Закону №2011-XII, які визначають перелік таких видів грошового забезпечення (в редакції чинній на момент 
виникнення спірних правовідносин). Відтак відмова Дніпропетровського територіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки у підготовці та наданні до ГУ ПФУ оновленої довідки про розмір грошового забезпечення позивача 
станом на 05.03.2019, у зв’язку з тим, що Урядом не приведено у відповідність підзаконні нормативно-правові акти (не 
внесені зміни у Порядок № 45 щодо форми довідки), є протиправною і такою, що порушує вимоги статей  3, 8, 9, 19, 22, 
24, 46, 58, 124 Конституції України, пенсійне законодавство України, Закон України від 06.09.2012 №5207-VI «Про заса-
ди запобігання та протидії дискримінації в Україні» та гарантоване статтею 1 Першого протоколу Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод право позивача мирно володіти своїм майном. 

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразко-
вої, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини пер-
шої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки:

позивачами у них є особи, які отримують пенсію відповідно до Закону № 2262-ХІІ;
відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (орган, уповноважений видавати довідки про роз-

мір грошового забезпечення для перерахунку пенсії);
спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку із відмовою уповно-

важеного органу підготувати та надати до територіального органу Пенсійного фонду України оновлену довідку про роз-
мір грошового забезпечення станом на 05.03.2019 із зазначенням відомостей про розмір щомісячних додаткових видів 
грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для здійснення обчислення та перерахунку пенсії;

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправними дії 
відповідача щодо відмови позивачу у підготовці та наданні до територіального органу Пенсійного фонду України онов-
леної довідки про розмір грошового забезпечення позивача станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 
63 Закону №2262-ХІІ, положень постанови № 704, із обов’язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних до-
даткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для здійснення обчислення та пере-
рахунку з 01.04.2019 основного розміру пенсії  та зобов’язати відповідача підготувати та надати до територіального ор-
гану Пенсійного фонду України таку довідку, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ, статті 9 Закону 
№2011-XII та з врахуванням положень постанови №704).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд вирішує зраз-
кові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскаржен-
ня фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, пе-
рерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, 
доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження 
без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодек-
су адміністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає 
ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати пра-
вові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду 
у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційно-
му порядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257—263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за ОСОБА_1 до Дніпропетровського обласного терито-

ріального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України про визнання протиправними 
дій та зобов’язання вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів.
3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 02.12.2019 в приміщенні суду за адресою: 

вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.
4. Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну 

заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що 
підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

5. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на 
відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

6. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти 
відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів позивачу.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні від-
повідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на 
офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судової влади 
України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином 
повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя: А. І. Рибачук; судді: Я. О. Берназюк, А. Ю. Бучик, І. В. Желєзний, Л. Л. Мороз

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення — частину будівлі їдальні площею 75,5 кв.м під відео-фо-
тостудію. Стартова ціна оренди за 1 кв.м — 144,0 грн з ПДВ.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 (тери-
торія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголошен-
ня за адресою: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. 
Контактна особа Вишницька С. С.

Вважати втраченим держав-
ний акт на право приватної влас-
ності на землю 1-кв № 110327, 
виданий громадянину Украї-
ни Рябоконь Олені Павлівні, що 
мешкала в с. Полковниче, вул. 
Радянська, 1, на підставі рішення 
виконкому Полковницької сіль-
ської ради народних депутатів 18 
вересня 1997 року №15.

 Запрошення до участі у торгах № NCB-2.8
 Україна

 Проект 8475-UA
 «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

 Створення інформаційної системи бізнес-аналітики та сховища даних НСЗУ
 1. Це Запрошення до участі у торгах (ЗУТ) видається слідом за Загальним повідомленням про закупівлі 

(ЗПЗ) відносно цього проекту, опублікованим у Development Business 30 грудня 2014 року.
 2. Уряд України отримав позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та має намір використати частку надходжень за цією По-
зикою для виконання платежів в рамках угоди, пов’язаної з цим ЗУТ: «Створення інформаційної системи біз-
нес-аналітики та сховища даних НСЗУ» (NCB-2.8).

 3. Міністерство охорони здоров’я України виконує функцію установи, що впроваджує проект, та запро-
шує Учасників торгів, які відповідають умовам закупівлі, надавати у запечатаному вигляді пропозиції щодо 
закупівлі ліцензій на систему бізнес-аналітики (в т.ч. СКБД, СХД та ін.); послуг з налаштування та розгортан-
ня системи тощо. 

 4. Торги буде проведено за процедурами Національних конкурентних торгів (НКТ), наведеними в Посіб-
нику Світового банку «Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР» в редакції від січня 2011 року зі змі-
нами від липня 2014 року. До участі в торгах допускаються всі Учасники торгів з прийнятних країн згідно По-
сібника, які відповідають, зокрема, таким мінімальним вимогам:

(I) Фінансова спроможність
За останні 5 (п’ять) років (2014-2018) учасник торгів повинен мати середньорічний оборот не менше ніж 

шістсот тисяч (600 000) доларів США або еквівалент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національно-
го банку України на кінець відповідного року.

(II) Досвід роботи та технічна спроможність
(1) Починаючи з 01 січня 2014 року учасник торгів повинен був успішно виконати щонайменше два (2) до-

говори на:
a.  розробку, постачання, впровадження, забезпечення гарантійного/післягарантійного обслу-

говування та технічного супроводу експлуатації аналогічних інформаційних систем (авто-
матизованих інформаційних систем, які базуються на тому ж самому програмному забез-
печенні, що запропоноване Учасником, та мають схожі функціональні та технічні характе-
ристики до Системи, що має бути впроваджена)

b.  проведення аналізу та обстеження бізнес-процесів, які підлягали автоматизації, на середніх 
та великих підприємствах/організаціях.

(2) Учасник торгів повинен мати кваліфікований персонал у наступному складі:
- Менеджер проекту
- Архітектор програмного забезпечення
- Розробник сховища даних
- Розробник додатків бізнес-аналізу
- Адміністратор СКБД
- Спеціаліст з інжинірингу, інсталяції та обслуговування обладнання

(III) Наявність обладнання, сервісного та матеріально-технічного забезпечення
Учасник повинен володіти чи мати доступ до матеріально-технічної бази, яка в повній мірі дозволить са-

мостійно без використання інфраструктури Замовника реалізувати всі етапи виконання договору (розробка, 
тестування та супровід), а саме: наявність відповідних обчислювальних потужностей (сервери, комп’ютери 
та інші засоби автоматизації), телекомунікаційних (комутаційних) потужностей та ліцензійного програмно-
го забезпечення.

(IV) Успішне виконання кваліфікаційного завдання з формування Капітаційного звіту
  Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів.
 5. Зацікавлені Учасники торгів, які відповідають умовам торгів, можуть отримати додаткову інформацію 

від Міністерства охорони здоров’я України та вивчити документацію конкурсних торгів за адресою (1), яка 
наведена нижче, з 10:00 до 17:00. 

 6. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних тор-
гів в електронному вигляді українською мовою після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою 
(1). Заявка має бути у вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для 
отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

 7. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 15:00 за місцевим часом  
15 січня 2020 року. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні бути забезпечені гарантійною сумою в розмі-
рі 155 (сто п’ятдесят п’ять) тисяч гривень. Пропозиції, надані пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. 
Оголошення пропозицій буде проводитись у присутності представників Учасників торгів, які виявили бажан-
ня бути присутніми, за адресою (2) о 15:15 за місцевим часом 15 січня 2020 року.

 8. Звертаємо увагу потенційних Учасників торгів на (i) той факт, що від них вимагається зазначити в своїх 
пропозиціях, що усі програмні продукти мають чинні ліцензії, або виготовлені Учасником торгів, та (ii) що по-
рушення цієї умови розглядається як шахрайство, яке карається, поряд із застосуванням інших заходів, по-
тенційним занесенням до «чорного списку», що позбавляє можливості брати участь в майбутніх закупівлях, 
які фінансуються за рахунок Світового банку.

Адреса (1):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП), кімн. 24
До уваги: Проскурін Микола Олексійович, консультант із закупівель
Ел.пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, копія на moz2000677@gmail.com

Адреса (2):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Зала міжнародних засідань

Повідомлення
щодо оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документа державного 
планування — «Внесення змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району 

Київської області»
1. Повна назва документа державного планування: 
Проект «Внесення змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району Київської області»
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Калинівська селищна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегіч-

ну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки документа держав-
ного планування «Внесення змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району Київської 
області» розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 05.11.2019 року на сайті Калинівської селищної ра-
ди (http://www.kalynivskarada.gov.ua) та триватиме до 04.12.2019 року.

б) Способи участі громадськості — громадськість в межах строку громадського обговорення має право пода-
ти в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної еко-
логічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх від-
хиляє.

в) Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документа державного пла-
нування — «Внесення змін до генерального плану селища міського типу Калинівка Васильківського району Київ-
ської області» подаються до Калинівської селищної ради за адресою: 08623, Київська область, Васильківський ра-
йон, смт Калинівка, вул. Центральна, 57, тел.: (04571) 4-11-30, е-mail: kalinovkapossovet@ukr.net.  

г) З проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у приміщенні  Калинівської 
селищної ради за адресою: 08623, Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Центральна, 57.

4) Немає потреби у транскордонних консультаціях щодо проекту документа державного планування.
Відповідальна особа — Вітковська Олена Геннадіївна.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації.
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НA 23 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4 -9 -2 +3 Черкаська -4 -9 +2 -3

Житомирська -4 -9 -2 +3 Кіровоградська -4 -9 -2 +3
Чернігівська -5 -10 +2 -3 Полтавська -4 -9 +2 -3
Сумська -5 -10 +2 -3 Дніпропетровська -4 -9 -2 +3
Закарпатська -2 +3 7 +12 Одеська 0 -5 +3 +8
Рівненська -2 -7 -2 +3 Миколаївська -1 -6 +1 +6
Львівська 0 -5 +3 +8 Херсонська -1 -6 +1 +6
Івано-Франківська 0 -5 +3 +8 Запорізька -3 -8 0 +5
Волинська -1 -6 0 +5 Харківська -8 -13 +2 -3
Хмельницька -1 -6 -2 +3 Донецька -7 -12 -2 +3
Чернівецька -1 -6 +3 +8 Луганська -8 -13 -2 +3
Тернопільська -1 -6 0 +5 Крим +2 -3 +4 +9
Вінницька -3 -8 -2 +3 Київ -6 -8 0 +2
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Історії для тих,  
хто бачить 
серцем

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. У Тернополі пів року тому започатку-
вали проєкт «Історії тих, хто бачить серцем». Це вияв щи-
рої душі та уваги до незрячих і слабозорих діток. Задум 
виник у письменниці й казкознавиці Ірини Мацко. Свого 
часу вона заснувала креативну студію «ІРИска», яка ста-
ла організовувати дозвілля дітей, проводити майстер-кла-
си, розвивати творчі здібності хлопчиків і дівчаток.

допомагати втілювати соціальну і творчу ініціативу «Іс-
торії тих, хто бачить серцем» пані Ірині взялася команда 
однодумців, людей доброї волі. Спочатку вирішили напи-
сати казку. Як каже письменниця, поцікавилася в діток, 
яких персонажів хотіли б створити, якою мала б бути го-
ловна героїня й найважливіше — яку проблему треба по-
рушити у творі. Зійшлися на думці, що найгірше людське 
почуття — байдужість. 

Так  Ірина Мацко разом з батьками та братиками й се-
стричками слабозорих і незрячих дітей творила історію-
казку «Соломійка в країні Байдужості». Цікаво, що в це 
графство залетів янголик. Персонаж з’явився в казці за-
вдяки майстер-класам з виготовлення ляльки-мотанки, 
які з малечею проводила тернопільська умілиця Людми-
ла Павлова. 

«Хотіли не лише складати казку, а й організувати та-
кі заняття, щоб хлопчики й дівчатка могли щось творити 
власноруч», — розповідає Ірина Мацко. отож під час май-
стер-класів разом і витворили янголика.  

Майже 20 дітей узяли участь не лише у написанні казки, 
а й в її озвучуванні. Тепер цю вигадану дивовижну історію 
видадуть окремою книжкою, до того ж шрифтом Брайля. 
Її репрезентуватимуть згодом. Нині її представили як ауді-
овидання. Разом з лабораторією Medialab Ternopil під ке-
рівництвом оксани Ратушняк маленькі й дорослі тернопо-
ляни записали Хрестоматію сучасної дитячої української 
літератури для учнів 3—4 класів. Цей аудіопідручник пре-
зентували в Тернопільській центральній бібліотечній сис-
темі. 

Ці аудіокнижки, які записали в межах проєкту «Історії 
тих, хто бачить серцем», подарують бібліотекам обласно-
го центру, з’являться вони і в інтернеті.
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«Від душ спасенних…»
СВІДЧЕННЯ. Чи буде кіно про рятівника трьох тисяч людей 
під час Голодомору Якова Дробота? 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

У 1932—1933 роках се-
ло Великий Хутір на 

Черкащині, як і багато ін-
ших, пережило Голодомор. 
Проте він не мав тут таких 
трагічних наслідків, як в 
інших селах. Не було за-
фіксовано масової смерт-
ності та випадків людоїд-
ства. Харківський жур-
наліст Віктор Козоріз, ви-
хідець із цього села, опи-
сав його історію у книж-
ці зокрема і в період Голо-
домору. Столичну режи-
серку Вікторію Трофімен-
ко зацікавили ті події. Во-
на напружено працювала і 
створила сценарій майбут-
нього фільму. 

Як свідчать історики, 
знаходилися сміливці, які 
рятували людей від голо-
ду. Окремі голови колгос-
пів таємно допомагали лю-
дям, але здебільшого був 
хтось, хто їх видавав, і цих 
рятівників висилала або 
розстрілювала радянська 

влада. А в ситуації із Дро-
ботом село об’єдналося, й 
ніхто його не зрадив, хоч 
під час створення колгоспу 
багато людей було проти. 

Як з’ясувала недавно га-
зета «Козацький край», 
1943 року Я.О. Дробота 
хтось видав нацистам і йо-
го закатували в місті Золо-
тоноша. 

Вдячна пам’ять про цю 
людину досі живе серед 
жителів Великого Хуто-

ра. Його ім’ям названо од-
ну з вулиць, встановлено 
йому меморіальну дошку. 
На сайті села згадують, 
що Яків Дробот організу-
вав громадську кухню, де 
пекли хліб селянам і без-
притульним дітям. Що-
ранку бригадири обходи-
ли село і доповідали го-
лові, кому насамперед по-
трібна їжа.

Проте коли Вікторія 
Трофіменко почала пра-

цювати над сценарієм, ви-
явилося, що інформації 
про Якова Дробота мало і 
він був суперечливою осо-
бистістю. Щоб історія бу-
ла максимально правди-
вою, Вікторія Трофіменко 
спілкувалася з жителями 
Великого Хутора, зокрема 
онуком його сестри Дро-
бота, бо прямих нащадків 
Якова не залишилося. Йо-
го синові змінили ім’я й по 
батькові, щоб не переслі-
дували. Він вижив тоді, 
але дітей не мав. 

За підтримки Україн-
ського культурного фон-
ду знято перший тизер 
(короткий ролик) май-
бутнього фільму, але зні-
мальний процес зупинив-
ся. Влітку Держкіно на-
чебто затвердило фінан-
сування, але потім рішен-
ня переглянули, й авторів 
стрічки позбавили дер-
жавної підтримки. Отож 
чи задуманий фільм 
з’явиться колись на ве-
ликому екрані — поки що 
невідомо.

Меморіальна дошка нагадує про подвиг Якова Дробота

На Закарпатті в неділю  
куштуватимуть молоде вино

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ. 
Цьогорічний напій із виногра-
ду, що росте на схилах довко-
ла Берегового на Закарпатті, 
уже дозрів і набув смаку. На 
традиційно виноробній землі 
відроджують і свято молодо-
го вина. 

У листопаді на Берегівщи-
ні аж до середини минулого 
століття було прийнято пер-
шу діжку вина нового врожаю 
урочисто кіньми провезти че-
рез усе місто чи село. Після 
цього її відкорковували і час-
тували ним усіх охочих. «Те-
пер у нас знову так буде! –– 
сказав кореспондентові «Уря-
дового кур’єра» директор ви-
норобної компанії «Шато Чи-
зай» Анатолій Полосков.  –– 
У власному архіві маємо фо-
то 1950-х років, як це відбува-
лося тут, на Берегівщині. І са-
ме за таким сценарієм події 
відбуватимуться цими вихід-
ними».

Бочка в кінній упряжці виїде 
з Малої Гори і прибуде на те-
риторію компанії в урочищі Чи-
зай. Гратиме оркестр, і під зву-
ки музики її урочисто відкорку-
ють. Ушанують матінку-землю 
і виноградну лозу: подякують 
за їхні дари. Землю символіч-
но поливатимуть вином.

два вина з цьогорічного вро-
жаю вже встигли визріти і гото-
ві до вживання. Це сорт угор-
ської селекції черсегі фюсе-
реш, автохтонний для Закар-
паття, а в Україні вирощують 
лише на виноградниках ша-
то Чизай. Цей сорт має арома-

ти прянощів. друге вино, під-
готовлене до свята, — вельми 
популярне в європейських кра-
їнах розе. Це напій, який виго-
товляють з червоного виногра-
ду за білим методом. основа 
для нього — французький сорт 
піно нуар, що добре росте на 
берегівських схилах. 

до Берегового на свято 
приїдуть майстри із провін-
ції Бордо. Французи разом з 
місцевими експертами визна-
чатимуть найкращі напої, ді-
литимуться секретами виго-
товлення вина. Цікавим буде 

майстер-клас із сабражу: Ві-
талій Ковач відкриє ігристе за 
допомогою шаблі.

Цілий день охочі знайоми-
тимуться з технологічним про-
цесом, проводитимуть відкри-
ті екскурсії підприємством. 
Відчинять і двері до вино-
сховища. Вітатиме кожного 
гостя Музей винороба, який 
з’явився на мапі Закарпаття 
зовсім недавно.

Розважальна програма до-
дасть різноманітності: напо-
внять барабанним дробом до-
вкілля елегантні мажоретки з 

берегівського ансамблю «ак-
цент». Увечері — концерти 
гуртів Rock-H і оркестру ра-
дості «Ватага». Завершиться 
свято феєрверком.

Щоб стати учасником не-
звичайного заходу в закар-
патському центрі винороб-
ства Береговому, не потрібно 
буде витрачати коштів на до-
їзд. Реєстрація на сайті з візи-
тівкою компанії стає перепуст-
кою на безплатний транспорт, 
автобуси за «дякую» перево-
зитимуть гостей з віддалених 
Ужгорода і Мукачева.

Так вшановували молоде вино до середини 1950-х на Берегівщині
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