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ЦИТАТА ДНЯ
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ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Є червоні лінії — це 
питання, пов’язані з 

тим, що не може 
бути торгівлі своїми 

територіями та 
громадянами.  

Це принципово».

Єврокомісія змінює 
склад 

НАШ ІНТЕРЕС. Європейський парламент на засіданні у 
Страсбурзі затвердив новий склад Європейської комісії. Схва-
лення нового складу підтримав 461 депутат, проти проголосува-
ли 157 і 89 утрималися. 

Новий склад Єврокомісії має розпочати п’ятирічну роботу  
1 грудня 2019 року. Однак доти нову Єврокомісію мають фор-
мально призначити лідери держав і урядів країн-членів ЄС. 
Уперше президентом Європейської комісії буде жінка — колиш-
ній міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яка змінить 
Жана-Клода Юнкера.

У новому складі Єврокомісії буде найбільша кількість жінок на 
посадах комісарів — 11. І 15 чоловіків, повідомляє УНІАН. По-
саду високого представника Європейського Союзу з питань зо-
внішньої та безпекової політики обійме представник Іспанії — 
колишній міністр закордонних справ Жозеп Боррель. Він змінить 
Федеріку Могеріні. Посаду комісара Європейського Союзу з пи-
тань європейської політики сусідства і розширення обійме пред-
ставник Угорщини Олівер Варгеї, який змінить Йоганнеса Гана.

184,9 млн дол. 
освоїла цьогоріч Україна за проєктами 
Світового банку. Це на 18% більше від 

показника торішнього аналогічного 
періоду

ДОВКІЛЛЯ. Науковці представили невтішні підсумки 
дослідження водойми, що омиває береги шести країн

Діагноз Чорному 
морю

Голова Верховної Ради про підвалини дипломатичного 
врегулювання спричиненого РФ конфлікту на Донбасі
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Щоб успішно завершити 
реформу,  потрібно 
об’єднати зусилля різних 
гілок влади та звичайних 
українців

З нинішньою правовою 
базою поліція не здатна 
ефективно протистояти 
такому явищу, як 
самогоноваріння

ПОГЛЯД 

Виплати за лікарняними відновлять
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд спрямував додаткові 1,4 мільярда гривень на виплату  
в 2019 році за тимчасовою втратою працездатності 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Відновлюють і виплати у 
зв’язку з вагітністю та поло

гами й на поховання. Відповідне 
рішення уряду передбачає збіль
шення на відповідну суму бюд

жету Фонду соціального страху
вання. Про це на брифінгу за під
сумками засідання уряду пові
домив Прем’єрміністр Олексій 
Гончарук.

Він поінформував про ухва
лення Програми медичних га
рантій, яка запрацює з 1 квітня 

2020 року. Так розпочнеться дру
га хвиля трансформації системи 
охорони здоров’я. Програма ме
дичних гарантій для населення 
діятиме для всіх видів допомоги: 
первинної, спеціалізованої, висо
коспеціалізованої, екстреної, па
ліативної, медичної реабілітації 

та реімбурсації ліків. Держава 
фінансуватиме такі послуги че
рез Нацслужбу здоров’я.  

Триває фінансування з держ
бюджету медпослуг для надан
ня первинної медичної допомоги 
та програма «Доступні ліки», яку 
буде розширено, повідомляє де

партамент комунікацій Секрета
ріату КМУ. Уряд ухвалив рішен
ня про запровадження госпіталь
них округів, щоб пацієнти мали 
доступ до якісної та спроможної 
мережі медичних закладів і 
щоб українці могли швидко 
й зручно діставатися до них.2
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НКРЕКП Повідомляє

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

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

ДОКУМЕНТИ

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. З ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. З ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, Па-
трушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр Ва-
сильович викликаються в судове засідання, яке від-
будеться 03 грудня 2019 року о 15:00 годині у при-
міщенні Красногвардійського районного суду м. Дні-
пропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 
буд. 77-б, каб. № 23. Справа розглядається під голо-
вуванням судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст. 139,  
ст. 323 КПК України.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Бурлай 

Владислава Романовича на Комісію з питань захисту 

прав дитини, де розглядатиметься питання доціль-

ності/недоцільності позбавлення батьківських прав 

Бурлая Владислава Романовича відносно малоліт-

ньої Бурлай Поліни Владиславівни, 2009 р.н. Засі-

дання відбудеться 04.12.2019 о 16:00 в приміщенні 

Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, 

каб. №415.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Крючкову Ігорю 
Ігоровичу, 31.01.1974 року народження, уродженцю м. Єв-
паторія Автономної Республіки Крим, громадянину України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автономна 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2, необ-
хідно з’явитися 2 грудня 2019 року о 10 годині 00 хвилин до 
заступника начальника відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, для участі у проведенні допиту як підозрюваного та 
інших слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні № 12014010390000717 від 26.02.2014, ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 
ст. 146, ч.1 ст. 162.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 1 березня 2020 року ПАТ «Укртелеком» припи-

няє надання застарілої послуги доступу до мережі Ін-
тернет по комутованому ІР-з’єднанню для абонентів 
(фізичних та юридичних осіб)  своєї телефонної ме-
режі. Послуга  dial-up втратила свою актуальність і не 
користується попитом серед споживачів. 

Детальна інформація  на сайті www.ukrtelecom.ua 
та за номером Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвін-
ки безкоштовні з мереж українських операторів).

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Зінькову Віктору 
Івановичу, 09.04.1970 року народження, уродженцю м. Ка-
мінь-Каширський Волинської області, громадянину України, 
останнє відоме місце реєстрації та проживання: Автоном-
на Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Павленка, 2, не-
обхідно з’явитися 2 грудня 2019 року об 11 годині 00 хви-
лин до заступника начальника відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Копійки К. В. за адресою: м. Київ, вул. 
Ділова, 24, для участі у проведенні допиту як підозрювано-
го та інших слідчих та процесуальних діях у кримінально-
му провадженні № 12014010390000717 від 26.02.2014, ч. 1 
ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1  
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162.

4 грудня 2019 року о 1000 год. в приміщенні при-
ватного нотаріуса Білоцерківського міського нотарі-
ального округу Київської області Зінченко О. А. за 
адресою: місто Біла Церква, бульвар Олександрій-
ський, буд.12, приміщення 1 Київської області відбу-
деться оформлення спадкових прав на майно помер-
лого 19 квітня 2019 року Кушніренка Дмитра Григо-
ровича.

Прошу всіх осіб, які мають право на спадкування, 
звернутись за оформленням спадкових прав.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 
24.10.2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закла-
дів охорони здоров’я, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва», вирі-
шено реорганізувати Київську міську клінічну лікар-
ню № 18 в комунальне некомерційне підприємство 
«Київська міська клінічна лікарня № 18» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації).

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій 
формі протягом двох місяців з дня опублікуван-
ня повідомлення. Письмові вимоги приймаються за 
адресою: 01030, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 17, 
тел.: (044) 234 02 20; (044) 235 40 56.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження відносно 
Мухутдінова Дмитра Михайловича, 17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 
р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних праворушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 3 грудня 2019 року о 09-30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича  
(к/п №42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
для судового розгляду по суті, що відбудеться 02.12.2019 о 09.30 год. в приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Півень А. М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення стосов-
но нього спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. П. Новик

ОгОлОшЕННя
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕльТА БАНК» ТА ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL16N014307
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

17.12.2019

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 лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/45698-asset-sell-id-232584

ОгОлОшЕННя щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) цінних паперів, які належать  
 АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

Цінні папери (облігації) емітента ТОВ «ФК «ТРІЙКА КАПІТАЛ» (UA4000179832, заг. кількість —  
25 270 шт.).

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: АТ «Фондова 
біржа ПФТС»  https://pfts.ua/

Умови продажу: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/211591/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 28.11.2019 р. Час проведення від-

критих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті https://pfts.ua.

Втрачений документ 
«Свідоцтво про право 
власності на судно» 

СЕ №11359, що належить 
ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ 
НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 

буксирного судна «КАМА» 
peг. № 2-000219 

вважати недійсним.

2 Павлоградські розподільчі 
електричні мережі 0,557 0,515 0,429 0,546 0,504 0,420 0,487 0,450 0,375 0,477 0,441 0,367 0,404 0,373 0,310 0,395 0,365 0,304 0,190 0,175 0,146 0,186 0,172 0,143

3 Криворізькі розподільчі 
електричні мережі 1,208 1,115 0,929 1,183 1,092 0,910 1,055 0,974 0,812 1,034 0,955 0,796 0,874 0,807 0,673 0,857 0,791 0,659 0,412 0,380 0,317 0,404 0,372 0,310

4 Жовтоводські розподільчі 
електричні мережі 1,241 1,146 0,955 1,217 1,123 0,936 1,085 1,002 0,835 1,063 0,982 0,818 0,899 0,830 0,691 0,881 0,813 0,678 0,423 0,391 0,326 0,415 0,383 0,319

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов
Додаток 65 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
22 листопада 2019 року № 2461

Ставки плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік для всіх операторів систем розподілу (без податку на додану вартість), тис. грн/1 м

№
з/п

Тип лінії електропередавання
(повітряна або кабельна)

Ставки плати за лінійну частину приєднання на відповідних ступенях напруги (кВ), тис. грн/1 м
розташування точки приєднання на межі земельної ділянки замовника розташування точки приєднання на земельній ділянці замовника

0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ 0,4 (0,23) кВ 6 (10) 20 кВ 35 кВ 110 (154) кВ

1 Повітряна лінія електропередавання (ПЛ) 0,849 0,739 1,622 2,313 0,807 0,702 1,540 2,197
2 Кабельна лінія електропередавання (КЛ) 1,861 2,539 4,654 – 1,768 2,412 4,421 –

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

ПОВІДОМлЕННя 
про порушення та проведення перегляду 
антидемпінгових заходів щодо імпорту в 

Україну стрілочних переводів походженням з 
Російської Федерації у зв’язку  

із закінченням строку їх застосування 
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-

ка від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнарод-
ної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

вимогу акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» 
(далі — заявник) «Про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в 
Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із 
закінченням строку їх застосування» (далі — вимога);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення про-
цедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілоч-
них переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням 
строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у вимозі наведено достатньо інформації про те, що її подано належним на-

ціональним товаровиробником;
вимога містить докази того, що застосування антидемпінгових заходів ма-

ло позитивний ефект, проте не повністю усунуло заподіяну заявникові шкоду;
вимога містить докази того, що становище російських експортерів та еко-

номічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення но-
вих видів демпінгу, що заподіює шкоду.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону 22.11.2019 
Комісія прийняла рішення № АД-429/2019/4411-03, згідно з яким поруши-
ла перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних пе-
реводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням стро-
ку їх застосування, і продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих 
рішенням Комісії від 05.07.2002 № АД-43/2002/52-63 (зі змінами), та продо-
вжених рішеннями від 26.11.2008 № АД-193/2008/4403-45 та від 25.11.2014  
№ АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за ре-
зультатами цього перегляду.

Проведення перегляду антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням 
строку їх застосування доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, 
такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бу-
ти корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, 
а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація вра-
ховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в стро-
ки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги 
щодо проведення слухань.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазна-
чити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної 
пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяль-
ності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту 
про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до 
цього повідомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушен-
ня перегляду. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою 
оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготу-
вати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 22.11.2019 № АД-429/2019/4411-03 набирає чинності 
з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04;
Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94; 
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток 
Форма запиту щодо реєстрації  

заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-
ка від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою сто-
роною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілоч-

них переводів походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням 
строку їх застосування, підприємство (компанію/організацію) на підставі та-
кого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повне та скорочене найменування компанії:
Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, спо-

живач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосу-

ються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпо-
середньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду (у кількіс-
них (тонн) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості по-
стачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є 
об’єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду (у кількісних 
(тонн) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та 

частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного 
режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку 
необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}
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дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0..+5 +3..+8 Черкаська 0..+5 +3 +8

Житомирська 0..+5 +3..+8 Кіровоградська +1..+6 +5 +10
Чернігівська -1..+4 +2..+7 Полтавська -2 +3 +4 +9
Сумська -2..+3 +1..+6 Дніпропетровська -1 +4 +5 +10
Закарпатська +1..+6 +6..+11 Одеська +3 +8 +8 +13
Рівненська -1..+4 +3..+8 Миколаївська +2 +7 +7 +12
Львівська +1..+6 +6..+11 Херсонська +1 +6 +8 +13
Івано-Франківська +1..+6 +5..+10 Запорізька 0 +5 +6 +11
Волинська 0..+5 +4..+9 Харківська -1 +4 +2 +7
Хмельницька 0..+5 +4..+9 Донецька +1 +6 +4 +9
Чернівецька -1..+4 +6..+11 Луганська 0 +5 +3 +8
Тернопільська 0..+5 +5..+10 Крим +2 +7 +10 +15
Вінницька 0..+5 +4..+9 Київ +2 +4  +5 +7

Укргiдрометцентр

У «Собачому серці» 
з’явиться чотирилапа 
акторка

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕБЮТ. Акторське життя англійської вівчарки Омелі розпочалося з 
циркової арени. А нині вона готується до серйозного дебюту у спектаклі 
«Собаче серце», прем’єра якого відбудеться в Полтавському драмтеа-
трі імені М. Гоголя на початку грудня. 

За словами господині Омелі Дарини, її вихованка цілком підготовле-
на до виходу на сцену, адже відповідає всім основним вимогам епізо-
дичної ролі у виставі. Омелі дуже посидюча, отож завдання рівно сидіти, 
не метушитися, пильно дивитися на глядачів, акторів має виконати без-
доганно. А ось в епілозі спектаклю вівчарка матиме нагоду продемон-
струвати свої артистичні здібності в сольному номері під час виконан-
ня команд. А тепер чотирилапа акторка медитує у гримерці за мискою 
смакоти, може побавитися із м’ячиком і погрітися під власною ковдрою.

Хлопчика з «вікна 
життя» назвуть 
Михайлом Щасливим

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НЕЗВИЧАЙНА ІСТОРІЯ. «Вікно життя» в пологовому будинку Рівно-
го відкрилося в червні 2011 року. До 20 листопада 2019-го ним не ско-
ристалися жодного разу. А в переддень святого Михайла датчики пода-
ли сигнал на пост медсестри, яка знайшла тут хлопчика і записку. Нині 
малюк у пологовому. Лікарі стверджують, що він здоровий і народився 
в медичному закладі. Його любить усе місто — рівняни приносять речі, 
персонал не спускає з рук. 

Час дати хлопчикові ім’я, щоб визначити його подальшу долю. «Ко-
місія, яку очолюю, відповідно до законодавства, має ухвалити рішення, 
як назвемо дитину, щоб зробити подання на її офіційну реєстрацію. Без 
цього маля не можна подати на усиновлення, а в Рівному, на щастя, 
на всиновлення  чекають сім сімей. Є пропозиція назвати хлопчика Ми-
хайлом Михайловичем Щасливим», — написала у фейсбуці заступниця 
Рівненського міського голови Галина Кульчинська. 

Так і зробили. Тож рости щасливим, Михайлику!   

Лети, диме, вгору, тікай, 
лихо, з двору
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Який перший день грудня, такою буде й зима

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як і прогнозували метео-
служба й народні си-

ноптики, листопад минув 
без особливих змін погод-
них умов. Традиційно пер-
ший сніг випав у Карпатах, 
а на решті території Укра-
їни  заморозки торкнули-
ся поверхні ґрунту лише на-
прикінці місяця. Не перед-
бачають різкого похолодан-
ня чи снігопадів і в грудні. 
За народними прикметами, 
перший місяць зими «вкри-
ває землю білою ковдрою, а 
річки льодом». Та впродовж 
останніх 30 років темпера-
турний режим в Україні під-
вищується вдвічі швидше, 
ніж в інших місцях планети, 
а тому дати приходу зими 
зміщуються на пізніше. Ось 
і цьогорічний листопад при-
гальмував наступ очікува-
ного похолодання. Але воно 
вже стукає у вікно. «Грудень 
у дорозі  — зима на порозі», 
— стверджує прислів’я.

Старі люди «виглядали 
зиму» уже в перший день 
місяця — на Платона і Ро-
мана. За прикметами цього 
дня прогнозували, якою во-
на буде. Уранці тепло — по-
чаток зими лагідний, з від-
лигами; день з морозцем — 
зима мінлива, малосніжна. 
Знаковими у грудні для спо-
стережень за прикметами 
вважаються і такі релігійні  
свята: Введення у храм Пре-
святої Богородиці — Третя 
Пречиста (4), Катерини (7), 
Андрія Первозванного (13), 
Варвари (17), Миколая Чу-
дотворця (19). 

До Третьої Пречистої слід 
завершити всі господарські 
роботи і спланувати заходи 
на наступний трудовий рік. 
Особливо вважається за ве-
ликий гріх обробляти землю, 
«бо вона спочиває до Бла-
говіщення  (7 квітня) і на лі-
то сил набирає». Людям по-
хилого віку, недужим слід 
утриматися від відвідин су-
сідів,  щоб у новому році їх-
ню оселю обминали негараз-
ди. Якщо цього дня відли-
га, морозів не буде до Варва-
ри; якщо йтиме дощ, улітку 
будуть щедрі сіножаті; як-
що Пречиста морозом при-
тисне, до кінця місяця не від-
пустить.  Із Третьої Пречи-
стої починаються молодіжні 
вечорниці. 

7 грудня — Катерини. Ще 
з дохристиянських часів йо-
го вважають днем дівочої до-
лі. Слова щастя, воля і доля 
споконвіку нерозривно по-
єднуються у поетичних об-
разах. В українському фоль-
клорі міфічний образ долі 
втратив глибинний зміст, пе-
ретворившись на молодіжне 
свято. За традицією, дівча-
та організовують складчину. 
Страви на  вечорницях піс-
ні, бо вже триває Пилипів-

ка. Співати веселих пісень, 
жартувати, танцювати та-
кож не можна. Пісні мають 
бути сумними, ліричними, 
про дівочу долю, кохання. 

Після вечері починаються 
ворожіння. Участь у них бе-
руть лише дівчата. Напри-
клад, з горнятком каші, об-
горнутим новим рушником, 
виходять до воріт «заклика-
ти долю». Слід тричі гукну-
ти: «Доле, доле, йди до ме-
не вечеряти!» Якщо в цей 
час десь закукурікав півень 
або заіржав кінь — доля бу-
де щасливою. Якщо ж загав-
кав собака — злою. За іншим 

тлумаченням, з того боку 
слід чекати судженого. 

Якщо на Катерини туман 
і відлига — сильних моро-
зів не буде тривалий час; як-
що йтиме мокрий сніг — зи-
ма буде теплою.

На свято Андрія (Кали-
ти) складчину на вечорни-
ці роблять парубки. Дівчата 
обдаровують майбутніх об-
ранців власноруч вишитими 
хустинками, рукавицями-
в’язанками (колодками). Під 
час Великодніх свят пари, 
почуття яких за минулий 
час не змінилися, можуть 
оголосити про заручини. Як-

що на Катерини ворожать 
лише дівчата, то на Андрія 
у цьому обрядовому дійстві 
беруть участь і хлопці. 

У наші дні в селах, де є во-
дойми, що на Андрія уже 
вкриваються міцним льо-
дом, парубки облаштову-
ють традиційні каруселі. На 
вморожену в лід  металеву 
вісь кріплять колесо від во-
за, до нього на довгій жерди-
ні прив’язують великі сани. 
Колесо за допомогою дишля 
розкручують карусельники. 
За це пасажири  пригоща-
ють їх горіхами, насінням, 
домашніми смаколиками, а 
дівчата дарують поцілунки. 

На Андрія народні синоп-
тики спостерігають за ста-
ном води в ополонках: во-
да спокійна — зима буде те-
плою; течія швидкоплинна, 
вирує — слід очікувати на 
великі снігопади з хурдели-
цями. 

«Варвара снігом мостить, 
Сава (18) цвяхи гострить, 
Миколай (19) морозом при-
биває», — стверджує народ-
на мудрість. У день Святої 
Варвари жінкам не слід бра-
тися за жодну роботу. Мож-
на лише прясти. Господині 
освячують у храмах полотно 
для вишиванок. 

На Варвари добре проко-
лювати вуха для сережок, 
бо «свята тамує болі й рани». 
Але в проколах треба носи-
ти аж до Покрови освячені у 
церкві шовкові ниточки. Як-
що ніч перед святом зоряна 
— наближається сильне по-
холодання; якщо небо вкри-
те хмарами — настане поте-
пління. Яка погода на Варва-
ри — такою буде на Різдво. 
Якщо горобчики збираються 
у зграйки і весело цвірінька-
ють — зима буде теплою.

Останнє у грудні й одне 
з головних зимових свят — 
Миколая Чудотворця. Цьо-
го святого вважаємо другим 
захисником після Бога, по-
кровителем бідних і подо-
рожніх, молодих подруж-
жів. Образи цього святого 
прикрашають оберегами з 
пучечків калини, нагідок, го-
робини, щоб наступного ро-
ку вся сім’я знову зібралася 
в урочистий день у повному 
складі. За доброю традицією, 
цього дня обдаровують гос-
тинцями дітей. 

Нині обряд вийшов дале-
ко за межі сімейного кола: 
Святий Миколай з ініціати-
ви доброчинців відвідує ди-
тячі садки, школи-інтерна-
ти, сиротинці.

На порозі нового року гос-
подарі наводять зразковий 
порядок в оселях. Весь непо-
тріб, сміття виносять за обій-
стя і спалюють, примовля-
ючи: «Лети, диме, вгору, ті-
кай, лихо, з двору, з моєї осе-
лі, розвійся в пустелі!»

Спалюймо сміття. Прога-
няймо лихо з нашої оселі й 
держави.

На Миколая усі діти чекають дива і чудесного здійснення 
бажань 

НАШ КАЛЕНДАР

1 грудня  —   День працівників прокуратури; Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом

2 грудня  —  Міжнародний день боротьби за скасування 
рабства

3 грудня  —  Міжнародний день людей з інвалідністю; 297 
років від дня народження Григорія Сковороди 
(1722—1794), українського просвітителя, фі-
лософа, поета, богослова

4 грудня  —  Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя 
Пречиста

5 грудня  —  День працівників статистики; Всесвітній день 
ґрунтів; Міжнародний день добровольців за-
ради економічного та соціального розвитку

6 грудня —  День Збройних сил України
7 грудня  —  День місцевого самоврядування; Міжнарод-

ний день цивільної авіації
8 грудня  —  День благодійництва
9 грудня  —  Міжнародний день боротьби з корупцією; 

Міжнародний день пам’яті геноциду
9-15 грудня —  Всеукраїнський тиждень права
11 грудня —  Міжнародний день гір
12 грудня  —  День сухопутних військ України; Міжнарод-

ний день нейтралітету
13 грудня  —  Апостола Андрія Первозванного
14 грудня  —  День ушанування учасників ліквідації наслід-

ків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня —  День працівників суду
17 грудня  —  День працівників Державної виконавчої 

служби
19 грудня  —  День адвокатури; Святителя Миколая Чудо-

творця
20 грудня  —  Міжнародний день солідарності 
22 грудня  —  День енергетика; День працівників диплома-

тичної служби
24 грудня  —  День працівників архівних установ
25 грудня  —  Католицьке Різдво
29 грудня  —  295 років із дня смерті Павла Полуботка 

(1660—1724), гетьмана України
31 грудня  —  Зустріч нового року
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