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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«Є п’ять сценаріїв, у який 

спосіб ми маємо здійснити 
реінтеграцію Донбасу. 

Усі вони мають бути 
тільки на користь 

нашої країни».
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США засвідчили 
статус союзника  

ЗАЯВА. Держдепартамент США виступив на підтримку су-
веренітету й територіальної цілісності України перед зустріч-
чю лідерів країн нормандського формату, запланованою на 
9 грудня в Парижі. У заяві речниці Держдепартаменту Мор-
ган Ортегус, опублікованій на сайті американського посоль-
ства в Україні, зазначено, що США працюватимуть із союзни-
ками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію викону-
вати її зобов’язання за мінськими угодами та розпочати про-
цес мирного відновлення повного суверенітету України над 
Донбасом, повної територіальної цілісності України в межах 
її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними 
водами. 

«США підтримують Україну в тому, як вона рухається впе-
ред на шляху до мирних переговорів. Упродовж останніх тиж-
нів Президент Володимир Зеленський робив обережні, але 
нелегкі кроки на шляху до миру, які містять дипломатичні кон-
такти задля просування мирного процесу, сприяння розве-
денню сил уздовж лінії розмежування», — йдеться у заяві. 

20 тонн 
використаних батарейок уперше буде 

вивезено з України на завод GreenWEEE 
в Румунії для подальшої переробки 

КІНОПРЕМ’ЄРА. Драматична історична стрічка спільного 
виробництва Польщі, Великої Британії та України вийшла 
на широкий екран у нашій країні  

«Ціна правди»:  
йди і дивись

Секретар РНБО про впевненість у перемозі й  
поверненні окупованих територій під контроль  
України
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РИНОК ПРАЦІ

Країні потрібен перерозподіл 
функцій у сфері трудових 
відносин, здатний 
започаткувати якісну 
трансформацію

Що потрібно 
врахувати під час 
запровадження 
ринкових земельних 
реформ

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА 

2

Уряд гарантує ціну на газ
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. Фіксована вартість блакитного палива буде на 7% нижчою,  
ніж у 2018 році

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

З настанням опалювального се-
зону українці, звісно, ставлять 

запитання: «Скільки платитиме-
мо цього разу? Чи надає держа-
ва гарантії захисту?» Відповіддю 

на них став встановлений урядом 
запобіжник, який захистить спо-
живачів від коливань ціни на газ 
цієї зими в умовах, якщо не бу-
де транспортування газу україн-
ською ГТС. Для цього розробле-
но програму «Гарантована ціна на 
газ». Кабмін зобов’язав НАК «На-

фтогаз України» зафіксувати ці-
ну на газ для учасників програми 
на період поточного опалюваль-
ного сезону. Вона буде на 7% ниж-
чою, ніж торік.

«Ми забезпечили стабільність 
на вітчизняному ринку природ-
ного газу в непростих умовах. От-

же, запроваджуємо можливість 
зафіксувати майбутню ціну на 
блакитне паливо через інстру-
мент «контракт на майбутнє». По-
дібна практика поширена у світі, 
але тільки споживач обирає, ско-
ристатися пропозицією чи ні», — 
прокоментував рішення Кабмі-

ну Прем’єр-міністр Олексій Гон-
чарук.

За умовами програми, кожен 
споживач із 1 січня (громадя-
ни та підприємства теплокомун-
енерго) до 1 травня 2020 ро-
ку автоматично стає її учас-
ником. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оголошення № 286/5/7284-НЕР
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах 

пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх 

кількість:
лот 1 — м.  Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Вінниця, до 20 квар-

тир; лот 3 — м. Дніпро, до 20 квартир; лот 4 — м. Одеса, до 50 квартир; 
лот 5 — м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 6 — м. Тернопіль, до 10 
квартир; лот 7 — м. Чернігів, до 10 квартир; лот 8 — м. Суми, до 10 квар-
тир; лот 9 — м. Маріуполь Донецької області, до 30 квартир; лот 10 — 
м. Біла Церква Київської області, до 10 квартир; лот 11 — м. Гайсин Ві-
нницької області, до 10 квартир; лот 12 — м. Остер Чернігівської області, 
до 10 квартир; лот 13 — м. Новомосковськ Дніпропетровської області, 
до 30 квартир; лот 14 — смт Козелець Чернігівської області, до 10 квар-
тир; лот 15 — м. Миколаїв, до 20 квартир; лот 16 — м. Васильків Київ-
ської області, до 15 квартир; лот 17 — м. Новоград-Волинський Жито-
мирської області, до 10 квартир.

2.3. термін передачі квартир:
на умовах пайової участі — до 20.12.2019 (термін проведення опоря-

дження у квартирах — до 15.04.2020);
на вторинному ринку — до 20.12.2019.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформа-

ція про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Кон-
курсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;

3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення кон-
курсу, опублікованого в засобах масової інформації: № 286/5/6673-НЕР 
у газеті «Урядовий кур’єр» від 31.10.2019 № 208 (6571).

4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу 

конкурсну пропозицію: 20.11.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:

4.2.1. лот 1 — м.  Житомир, до 30 квартир; лот 2 — м. Вінниця, 
до 20 квартир; лот 3 — м. Дніпро, до 20 квартир; лот 5 — м. Хмель-
ницький, до 10 квартир; лот 6 — м. Тернопіль, до 10 квартир; лот 8 —  
м. Суми, до 10 квартир; лот 9 — м. Маріуполь Донецької області, до 
30 квартир; лот 10 — м. Біла Церква Київської області, до 10 квар-
тир; лот 11 — м. Гайсин Вінницької області, до 10 квартир; лот 12 — 
м. Остер Чернігівської області, до 10 квартир; лот 13 — м. Новомос-
ковськ Дніпропетровської області, до 30 квартир; лот 14 — смт Козе-
лець Чернігівської області, до 10 квартир; до 15 квартир; лот 16 — м. Ва-
сильків Київської області, до 15 квартир — оскільки подано для участі  
у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

4.2.2. лот 17 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 10 
квартир — у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 4 — м. Одеса, до 50 квартир:
Пропозиція 4.4. ТОВ «ФОНД СПРИЯННЯ ДОБУДОВІ «ПЛІЄВА», пред-

мет закупівлі: 7 квартир у м. Одеса, вул. Плієва, 1 (секція 1, 1-й пуско-
вий комплекс);

Пропозиція 5.4. ФО Трофимчук Костянтин Вікторович, предмет заку-
півлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Грушевського, 39/3, корп. № 3;

Пропозиція 3.4. ТОВ «АЛЬТРАСТА», предмет закупівлі: 32 квартири у 
м. Одеса, Малиновський район, вул. Пестеля, 6, житловий двосекційний 
16-поверховий будинок, № 6/3 (ІІ черга будівництва, 5 пусковий комп-
лекс).

Лот 7 — м. Чернігів, до 10 квартир:
Пропозиція 10.7. ТОВ «КОМПАНІЯ «РІКО», предмет закупівлі: 3 квар-

тири у м. Чернігів, вул. Єськова Курсанта, з них: б. 26 — 1 квартира,  
б. 26А — 2 квартири;

Пропозиція 9.7. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОІНВЕСТ», пред-
мет закупівлі: 7 квартир у м. Чернігів, вул. Козацька, 9А.

Лот 15 — м. Миколаїв, до 20 квартир:
Пропозиція 2.15. ТОВ «ПАРАДІЗ-ПЛЮС», предмет закупівлі: 15 квар-

тир у м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 2-Д;
Пропозиція 1.15. ТОВ «ПАРАДІЗ-ІНВЕСТ», предмет закупівлі: 1 кварти-

ра у м. Миколаїв, вул. Лазурна, 40/1 (поштова адреса).

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 2-26.206/8-2019, 
розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Будексп» (ідентифікаційний код юридичної особи 414887939) та товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Укрспецоборудование» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 31043840), Комунальним Підприємством «Експлуа-
таційне лінійне управління автодоріг» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 03349499) (надалі разом — Відповідачі) порушень, передбачених пунктом 1 
статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосують-
ся спотворення результатів торгів UA-2019-02-26-001064-с, а також товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Укрспецоборудование» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 31043840) та комунальним підприємством «Експлуа-
таційне лінійне управління автодоріг» (ідентифікаційний код юридичної особи 
03349499) законодавства про захист економічної конкуренції (пункт 1 статті 50, 
пункт 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції») у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворен-
ня результатів торгів UА-2019-03-22-001665-с,складено подання з попередні-
ми висновками від 15.10.2019 р. № 64-03/113-пв.

Інформація про попередні висновки у справі розміщена на офіційному  
веб-сайті Антимонопольного комітету України  

(http://www.аmc.gоv.uа/аmku/соntгоl/mук/uк/рublish/аrticle/88825)

Адміністративною колегією Миколаївського обласного 
територіального відділення  Антимонопольного комітету України

прийнято рішення від 07.10.2019 р. №21-ріш відносно ТОВ «Миколаївміськ-
буд» (ідентифікаційний код юридичної особи 31192569).

Повний текст рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимо-
нопольного комітету України, а саме: суб-сайті Миколаївського облас-
ного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

Загублені договори купівлі-продажу на квартири та витяги про право 
власності: договір на ім’я Сенникова Юлія Борисівна від 28.08.2006 р.  

за адресою: м. Макіївка Донецької обл., вул. Леніна, буд. 52/16, кв. 15. Витяг 
№ 12002546 від 29.09.2006 року, та договір на ім’я Андрющенко Тамара  

Григорівна від 12.10.2010 за адресою: м. Макіївка Донецької обл.,  
вул. Московська, буд. 1, кв. 5. Витяг 9105531 від 12.10.2010 року,  

вважати недійсними.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL22N014337-GL22N014338,GL23N014339
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 18.12.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-

го 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/45708-asset- 

sell-id-234573

Після смерті Дроздовського Сергія 

Францевича, 1961 р.н., 

відкрилася спадщина. Спадкоємцям 

звертатися протягом місяця 

від публікації за адресою: м. Харків, 

пр-т Московський, 85. 

Втрачене посвідчення  

Конончук М. М. 

учасника бойових дій, серія АА  

№ 285413 від 28 жовтня 2005 року 

вважати недійсним.

Cвідоцтво про виключення судна 

УДП-1174 з державного  

суднового реєстру  

(суднової книги України)  

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 жовтня 2019 р. № 956 
Київ

Про реалізацію експериментального 
проекту щодо застосування  

електронного посвідчення водія  
та електронного свідоцтва  

про реєстрацію транспортного засобу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства 

внутрішніх справ стосовно реалізації протягом 2019—2020 років експериментально-
го проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідо-
цтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським за-
мість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовле-
них на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування тран-
спортним засобом.

2. Затвердити Порядок застосування електронного посвідчення водія та електронно-
го свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що додається.

3. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 
«Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і докумен-
тів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; 
Офіційний вісник України, 2000 р., № 1, ст. 10) зміну, що додається.

4. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству цифрової трансформації:
забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою техніч-

ну можливість формування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу апаратно-програмними засобами єдиної інфор-
маційної системи Міністерства внутрішніх справ та Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного держав-
ного веб-порталу електронних послуг «Дія», та застосування електронного посвідчення 
водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відповідно до за-
твердженого цією постановою Порядку;

починаючи з 2019 року подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України 
звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо застосування елек-
тронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

5. Міністерству внутрішніх справ:
визначити особливості застосування власних нормативно-правових актів протягом 

строку реалізації експериментального проекту щодо застосування електронного по-
свідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

вжити заходів до забезпечення поліцейських достатньою кількістю відповідних тех-
нічних засобів, призначених для перевірки достовірності електронного посвідчення во-
дія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

організувати проведення навчання поліцейських та інформаційно-роз’яснювальних 
заходів для населення щодо порядку застосування електронного посвідчення водія та 
електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 жовтня 2019 р. № 956

ПОРЯДОК 
застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва  

про реєстрацію транспортного засобу
1. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, 

пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка є безоплатною та про-
водиться виключно за бажанням особи з урахуванням вимог законодавства у 
сфері захисту персональних даних.

2. У цьому Порядку під термінами «електронне посвідчення водія» (далі — 
е-посвідчення) та «електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засо-
бу» (далі — е-свідоцтво) слід розуміти цифрове відображення виданих особі 
національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який 
забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в елек-
тронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

3. Особа, яка в установленому законодавством порядку отримала посвід-
чення водія та/або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, має пра-
во замовити е-посвідчення та е-свідоцтво.

Для замовлення е-посвідчення та/або е-свідоцтва така особа повинна за-
вантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Дія» та пройти електронну ідентифікацію.

4. Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються засобами Єдиного державно-
го веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного до-
датка «Дія», на підставі відомостей про видані особі посвідчення водія та сві-
доцтво про реєстрацію транспортного засобу, що містяться в єдиній інфор-
маційній системі МВС.

Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються автоматично за наявності в єди-
ній інформаційній системі МВС усіх відомостей, зазначених у посвідченні во-
дія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, в тому числі відцифро-
ваного образу обличчя особи для формування е-посвідчення.

Кожному е-посвідченню та е-свідоцтву присвоюється унікальний електро-
нний ідентифікатор (QR-код) для доступу до відомостей єдиної інформацій-
ної системи МВС, на підставі яких формувалися е-посвідчення та е-свідоцтво.

Доступ особи до е-посвідчення та е-свідоцтво блокується у разі неможли-
вості використання посвідчення водія та/або свідоцтва про реєстрацію тран-
спортного засобу, виготовлених на бланках, у випадках, передбачених зако-
нодавством, з відображенням відповідного статусу під час проведення пере-
вірки з використанням технічних засобів.

Повідомлення про формування е-посвідчення та е-свідоцтва разом з уні-
кальними електронними ідентифікаторами (QR-кодами) або про неможли-
вість їх формування у зв’язку з відсутністю необхідних відомостей надсила-
ється особі автоматично через мобільний додаток Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Дія».

5. Порядок інформаційної взаємодії єдиної інформаційної системи МВС та 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а також структура та 
формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, установлю-
ються МВС та Мінцифри.

Інформаційна взаємодія єдиної інформаційної системи МВС та Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг здійснюється в режимі реаль-
ного часу інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням за-
собів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Зако-
ну України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах».

У разі відсутності в єдиній інформаційній системі МВС відцифрованого об-
разу обличчя особи для формування е-посвідчення такий образ обличчя на-
дається за згодою особи на обробку її персональних даних у частині передачі 
відцифрованого образу обличчя з Єдиного державного демографічного ре-
єстру (у разі, коли інформація про неї внесена до Реєстру) до єдиної інфор-
маційної системи МВС. Така передача здійснюється ДМС програмними засо-
бами Єдиного державного демографічного реєстру за умови отримання за-
питу від єдиної інформаційної системи МВС, що містить згоду особи, нада-
ну ДМС, щодо передачі її відцифрованого образу обличчя та інформацію, яка 
дає змогу ідентифікувати особу, в установленому МВС порядку електронної 
інформаційної взаємодії.

6. Е-посвідчення та е-свідоцтво пред’являються власником транспортного 
засобу на смартфоні без додаткового пред’явлення посвідчення водія та сві-

доцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, а та-
кож документа, що посвідчує особу.

7. Поліцейський проводить перевірку достовірності пред’явлених особою 
е-посвідчення та е-свідоцтва за допомогою технічних засобів, зокрема з ви-
користанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) та відомос-
тей з єдиної інформаційної системи МВС.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 жовтня 2019 р. № 956
ЗМІНА, 

що вноситься до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 31 січня 1992 р. № 47

Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Установити, що електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво 

про реєстрацію транспортного засобу, запроваджені постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 956 «Про реалізацію експерименталь-
ного проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електро-
нного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», відображають на-
бір даних, зазначених у зразках національного посвідчення водія та свідо-
цтва про реєстрацію транспортного засобу, затверджених цією постановою.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1060-р 
Київ

Про призначення Баришева І. Г. 
виконуючим обов’язки голови правління 

публічного акціонерного товариства 
«Аграрний фонд» 

Призначити Баришева Івана Григоровича виконуючим обов’язки голови 
правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» до при-
значення в установленому порядку голови правління зазначеного това-
риства.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1061-р 
Київ

Про звільнення Добриці Т. М. 
з посади заступника голови правління 
публічного акціонерного товариства 

«Державна акціонерна компанія  
«Ліки України» 

Звільнити Добрицю Тетяну Миколаївну з посади заступника голо-
ви правління публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна 
компанія «Ліки України» за власним бажанням. 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Верховний Суд
 

УХВАЛА

22 листопада 2019 року 
Київ
справа №520/1972/19
адміністративне провадження №Пз/9901/11/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Мороз Л. Л.,
суддів: Берназюка Я. О., Бучик А. Ю., Желєзного І. В., Рибачука А. І., 
розглянувши подання судді Харківського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом адміні-

стративної справи № 520/1972/19 за позовом ОСОБА_1 до Київського об’єднаного управління Пенсійного фонду Украї-
ни м. Харкова про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, 

ВСТАНОВИВ:
До Верховного Суду надійшло подання судді Харківського окружного адміністративного суду Білової О. В. про роз-

гляд адміністративної справи №520/1972/19 за позовом ОСОБА_1 до Київського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України м. Харкова про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, як зразкової.

Провадження у зазначеній справі відкрито ухвалою судді Харківського окружного адміністративного суду  
Білової О. В. від 02 квітня 2019 року.

У позовній заяві позивач просить: 
- визнати дії Київського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Харкова при вирішенні звернення  

ОСОБА_1 як дискримінаційні щодо перерахунку пенсії, яке було подано до Київського об’єднаного ПФУ в м. Харкові;
- визнати протиправними дії Київського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Харкова щодо відмо-

ви у перерахунку пенсії ОСОБА_1, як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до частини 
третьої ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи»;

- зобов’язати Київське об’єднане ПФУ в м. Харкові відповідно до частини третьої ст. 59 Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» здійснити з 01.10.2017 перераху-
нок ОСОБА_1 пенсії по інвалідності, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня відповідного року та виплатити різницю між належною до сплати та фактично виплаченою пенсією за 
період з 01.10.2017 до моменту здійснення перерахунку.

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивач брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи як військовозобов’язаний під час проходження військових зборів, внаслідок чого частково втратив працез-
датність та став особою з інвалідністю, а відтак, належить до кола військовослужбовців і за рівнем соціального забезпе-
чення має бути прирівняний до військовослужбовців дійсної строкової служби. Однак, відповідне письмове звернення 
про призначення пенсії у порядку ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи» було протиправно залишено територіальним органом ПФУ без задоволення.

У поданні судді Білової О. В. зазначено, що у провадженні Харківського окружного адміністративного суду та ін-
ших судів знаходяться типові справи, що мають ознаки даної справи: позивачі — фізичні особи громадяни, котрі бра-
ли участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження саме військових зборів, оскаржують 
відмови територіальних органів ПФУ з приводу призначення пенсій у порядку ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус та 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», спір у яких виник з аналогічних 
підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права.

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 під час проходження військових зборів брали участь у ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи і внаслідок цього стали особами з інвалідністю;

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (територіальний орган Пенсійного фонду Украї-
ни), на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з відмовою терито-
ріального органу Пенсійного фонду України у здійсненні перерахунку пенсії по інвалідності, особам, які під час прохо-
дження військових зборів брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та внаслідок цього стали осо-
бами з інвалідністю, відповідно до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправними дії 
відповідача щодо відмови позивачу у перерахунку пенсії, як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
відповідно до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи» та зобов’язати відповідача здійснити перерахунок пенсії з інвалідності, обчисле-
ної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, відповідно 
до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»).

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 оскар-
ження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, 
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, ви-
плат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних ви-
плат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного прова-
дження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу 
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 Су-
ду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеля-
ційному 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 позовом ОСОБА_1 до Київського об’єднаного управ-

ління Пенсійного фонду України м. Харкова про визнання дій протиправними 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 18.12.2019 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.

 Л. Л. Мороз, Я. О. Берназюк,  
 А. Ю. Бучик, І. В. Желєзний,  

 А. І. Рибачук,
Судді Верховного Суду

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними
 засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб’єктом господарювання)
20195173640

 (реєстраційний номер справи про оцінку
 впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-

яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Реконструкція АЗС машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з влаштуванням 

АГЗП за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
На території машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», площею 4,89 га, в межах 

ділянки діючої АЗС влаштовується автомобільний газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для за-
правлення скрапленим вуглеводневим газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. 
Розміщення ємкості з газом наземне (об’ємом 5,7 м3) з паливоприймальним вузлом СВГ та встановлен-
ня ПРК (паливороздавальної колонки). На реконструйованій АЗС передбачено: здійснювати прийом, збе-
рігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива та скрапленого вуглеводнево-
го газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 наземних резервуарів: 3 для бензину, об’ємом по 10 м3, 3 для дизпа-
лива, об’ємом по 10 м3 та 1 для СВГ, об’ємом 5,7 м3 та 3 ПРК (окрема для кожного виду палива). Злив па-
лива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні муфти. Резервуари обладнані дихальною арма-
турою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зли-
ві. При заправленні автомобілів через паливороздавальні колонки застосована система повернення па-
рів з баку автомобілів в видаткові резервуари (рекуперація). Планований річний обсяг використання па-
лива по підприємству становить: бензину — 60 м3, дизельного палива — 300 м3, скрапленого вуглевод-
невого газу — 155 м3.

Реконструкцію АЗС з влаштуванням АГЗП передбачено на території існуючого машино-тракторного 
парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою: 07753, Київська обл., Яготинський 
р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 

КРАЙ» код ЄДРПОУ 25207363, місце знаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обу-
хова, будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи —  
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні  

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно  
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної 

особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса),  
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, 

вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої 
діяльності, Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, За-
кон України «Про оцінку впливу на довкілля».
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включа-

ючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро-

бочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться 
13.12.2019 о 12:00 годині у приміщенні Фарбованської сільської ради за адресою: 07753, Київська обл., 

Яготинський район, село Фарбоване, вул. Піонерська, буд. 10.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться_____________________---____________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, 

вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна.
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 167 аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними.

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВ-
СЬКИЙ КРАЙ», машино-тракторний парк: 07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. 
Піо нерська, 75-а,  з 27.11.2019 р., пн-пт. з 09-00 до 17-00,  контактна особа Гусениця Арсен Сергійович,  
тел.: (066) 429-44-94;

- Фарбованська сільська рада: 07753, Київська обл., Яготинський район, село Фарбоване, вул. 
Піо нерська, буд. 10, з 27.11.2019, пн-пт. з 09-00 до 17-00, контактна особа Житник Олена Іванівна,   
тел.: (04575)-34585.
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИСТОПАДАПриїжджаючи на гірські ку

рорти, вважаєш, що по
трапляєш у казку, де можна не 
тільки милуватися зимовими 
пейзажами, а й активно прово
дити час, наприклад підкорю
ючи гірські вершини.

Нині, щоб покататися на ли
жах чи сноуборді, не потрібно 
їхати за кордон. В Україні чи
мало гірськолижних курортів, 
відомих не тільки серед укра
їнців, а й далеко за межами 
країни.  Найвідоміші, безумов
но, «Буковель», «Славське» та 
«Драгобрат». Але крім них, є 
ще чимало місць, де можна пе
ревірити свої навички, повно
цінно відпочити і спробувати 
щось нове. 

Екологічно чистий
В оточенні гірського маси

ву полонини Боржава лежить 
затишне закарпатське село 
Пилипець. У селі м’який клі
мат, чудова природа й най
довші гірськолижні траси різ
ної складності. Це один з най
більш екологічно чистих регіо
нів України. Поблизу курорту 
— диво закарпатської приро
ди водоспад Шипіт, а лише за  
40 кілометрів — мальовниче 
озеро Синевир.

Канатна дорога піднімає 
лижників на вершину гори Гем
ба (Гимба), двомісний крісель
ний підйомник. Є можливості 
для фрирайду і сноубордингу. 
Вартість одноразового підйо
му — 70 гривень, тригодинне 
катання обійдеться у 300 гри
вень, одноденний абонемент 
— 600 гривень. 

Пилипець надає можливос
ті обрати різні варіанти прожи
вання: від кімнат у приватному 
будинку до номера у фешене
бельному готелі. У цьому сезо
ні мінімальна вартість прожи
вання — 200 гривень, номер у 
чотиризірковому готелі коштує 
1400 гривень, а невеликий бу
динок у швейцарському стилі 
— 6000 гривень за добу.

Альтернатива 
європейським 
курортам

У буковинських Карпатах, 
поряд з урочищем Солонець, 
відомим родовищами міне
ральних вод, розташовано гір
ськолижний курорт «Мигово». 
У його розпорядженні три лиж
ні траси на схилах гори Мала 
Кичера завдовжки 1300, 1100 і 
600 м та навіть сноутюби. Тра
си освітлюються, розмежовані 
сітками безпеки, їх постійно па
трулюють професійні рятуваль
ники, а за сніг відповідають сні
гові гармати.

На курорті працюють два бу
гельні витяги для дорослих і 
один — для дітей. Разовий під
йом у «Мигово» в будні коштує 
40 гривень, година катання — 
200, денний абонемент — 600, 
а вечірнє катання — 400 гри
вень. Дітям до 12 років — зниж
ка 50%. Година занять з ін
структором коштує від  450 гри
вень. 

У хостелі ліжкомісце у кім
наті на 10 осіб у зимовий період 
коштує 200 гривень, а стандарт
ний номер у готельному комп
лексі обійдеться нині у 1600—
2000 гривень, а у високий сезон 
— 2800—3800 гривень.

Якщо захочеться урізноманіт
нити відпочинок, можна поїхати 
на екскурсію в Чернівці,  що за  
60 кілометрів від «Мигово». В око
лицях курорту є жива пам’ятка 
природи — відомий гігантський 
бук завширшки 5,3 метра.

Рай для 
початківців 

Гірськолижний курорт «Во
рохта» — одне з найпопуляр
ніших місць серед гірсько
лижників. У ньому тренують
ся  спортсмени українських 
збірних з лижних перегонів, бі
атлону, стрибків з трампліна. 
Колись траси Ворохти вважа
ли екстремальними, а нині во

ни підходять початківцям та не
впевненим лижникам. У селищі 
працює одна з найкращих лиж
них шкіл (вул. Данила Галиць
кого, 3). Досвідчені інструктори 
за кілька днів навчать вас упев
нено кататися на лижах.

Основні траси і трампліни 
розташовано на спортивній ба
зі «Авангард». Головну трасу 
прокладено на горі Пушкар. По
ряд з «Авангардом» працюють 
бугельний і крісельний витяги 
і сучасний мультиліфт. На гору 
Маківка вас підніме 250метро
вий бугельний підйомник. У зи
мовий період додатково вста
новлюють ще два підйомники. 
Одна поїздка на підйомнику ко
штує 20 гривень, на мультиліф
ті — 10. Якщо плануєте катати
ся у Ворохті тривалий час, то 
вигідніше придбати зі знижкою 
одразу 10 чи 20 підйомів. 

Ворохта — невелике селище 
міського типу, населення яко
го в зимовий сезон збільшуєть
ся втричі. Приїжджаючи сюди, 
кожен знайде варіант прожи
вання відповідно до побажань 
і бюджету. Мінімальна вар
тість проживання в гостьово
му будинку — від 400 гривень, 
у сім’ї — від 500, у мініготелі — 
від 720, а стандартний номер у 
готелі коштує від 800 гривень.

Бюджетне 
проживання

За 13 кілометрів від Буко
веля — не менш відоме сели
ще Яблуниця. Щоб зекономити, 
багато лижників орендують кім
нати чи котеджі у селищі (350—
3000 гривень), а кататися їз
дять на модний курорт. Траси 
тут з’явилися давно, і назвали 
їх відповідно до тодішньої мо
ди: «Чешка», «Динамо1», «Ко
оперативна», «Млинці», «Коро
ва» і «Коза».

Схили у Яблуниці не пере
вантажені, є п’ять бугельних 
підйомників, які працюють у 
сезон з 9:00 до 17:00. Денний 

абонемент коштує 400 гривень, 
чотиригодинне катання — 250, 
а одноразовий підйом — 25 
гривень, нічні катання не про
понують.

Цей курорт чудово підходить 
новачкам. Крім катання, зимо
вий відпочинок радує свіжим 
повітрям, панорамними майдан
чиками, ярмарком сувенірів, во
доспадом і скелею Довбуша.

База олімпійців
Гірськолижний курорт «Ти

совець» розмістився біля гір 
Магура, Селеватка і Кичера. 
Він відомий не тільки любите
лям гірськолижного спорту, а й 
професіоналам. Тут регулярно 
влаштовують міжнародні зма
гання найвищого рівня. 

На курорті тільки чотири тра
си, але їх якість не гірша, ніж 
в Австрії. Кожну з них обслу
говує окремий підйомник. Усі 
траси різної складності, одна з 
них розрахована на початківців 
— Балетний схил. «Тисовець» 
пропонує три лижні трамплі
ни, є траси для бігових лиж та 
сноутюбинг.  На трасах курор
ту тренуються українські олім
пійські збірні з лижних перего
нів та біатлону.

Приємно, що одноденний 
абонемент на користування 
підйомниками недорогий — 
150—300 гривень. На терито
рії навчальноспортивної бази 
«Тисовець» є готель, мінікоте
джі та невеликі готелі. Ціни в 
них досить високі, і якщо ви не 
подумали про проживання за
вчасно, то місця забронювати в 
них буде неможливо. За 10 кі
лометрів від гірськолижного ку
рорту є село Орявчик, де мож
на орендувати кімнату у при
ватному будинку чи ліжко у хос
телі від 400 гривень або готель
ний номер від 1200 гривень.

Відпочиваючи на гірсько
лижних курортах, можна орга
нізувати екскурсії містами, по
бачити цікаві природні об’єкти, 
оздоровитися в джерелах, про
дегустувати місцеве вино і тра
диційні страви. Обов’язково 
спробуйте бануш, який готують 
із свіжої овечої сметани та ку
курудзяного борошна, закар
патський наваристий бограч, 
традиційну гуцульську ковба
су гурку, узвар. Сміливо за
мовляйте пструг — запечену 
на грилі річкову форель, кашу 
з перлової крупи і квасолі чов
лент — ці страви стали симво
лами Закарпаття.

Впевнені: ані катання, ані 
частування не залишать вас 
байдужими і ви неодмінно по
вернетесь у чудову зимову каз
ку рідної України.
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Вінницькі діти стали 
відомими у світі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗДОБУТКИ. Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта 
Сільвандер передала Вінницькому міському голові Сергієві Моргу
нову і шкільним лідерам відзнаку, яку місто здобуло у жовтні цього 
року в Міжнародному конкурсі кращих практик для громад, друж
ніх до дітей. А принесла перемогу ініціатива «Бюджет шкільних про
єктів». 

«Вінниця подає приклад залучення дітей до ухвалення рішень, 
щоб показати, що вони можуть робити. Вінниця продемонструвала, 
як можна залучати дітей у місцеве самоврядування, це дуже пози
тивний приклад, що надихає ін
ші міста», — зазначила Лотта 
Сільвандер.

У межах ініціативи «Бюджет 
шкільних проєктів» у місті  про
вели конкурс ідей учнів щодо 
впровадження змін у школах. 
Було підібрано 11 найцікавіших 
ініціатив і профінансовано їх з 
міського бюджету на загальну 
суму мільйон гривень. Нині ідеї 
впроваджують. Буде створено 
та облаштовано п’ять креатив
них молодіжних просторів і два 
простори на пришкільних май
данчиках, обладнано шкільний 
паркувальний майданчик для велосипедів, здійснено три інформа
ційні проєкти з питань надання екстреної домедичної допомоги, про
тидії булінгу та розвитку ораторських здібностей.  

«Для нас важливо, щоб молодь, яка живе і навчається у Вінниці, у 
подальшому залишалась і працювала у нашому місті. Ми щиро хоче
мо, щоб усі вінничани були патріотами міста. А завдання органів міс
цевого самоврядування — створити умови, щоб ініціативи, які вияв
ляє молодь, могли втілювати в життя, і щоб вони знайшли достой
не місце в рідному місті. Перемогу в міжнародному конкурсі Вінни
ця виборола тільки завдяки активності шкільних лідерів», — зазна
чив Сергій Моргунов. 

Міжнародну премію започаткував ЮНІСЕФ у контексті Всесвітньої 
ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Нею відзначають 
найкреативніші інноваційні рішення міст, спрямовані на поліпшення 
життя дітей і молоді. Разом із Вінницею в номінації конкурсу «Участь 
дітей та молоді у житті міста» брали участь представники з 36 країн. 

Посланці 7 областей танцюватимуть гопак у Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ВДАРИМО ЗАКАБЛУКА-
МИ! Останнього дня листопа
да в Харкові відбудеться ви
довищний захід: танцюристи 
із семи областей України зди
вують глядачів і вболівальни
ків майстерністю українсько
го народного танцю і показо
вими виступами з національ

них бойових мистецтв. На сце
ну Палацу культури залізнич
ників вийдуть понад 500 май
стрів гопака. Бойові навички 
продемонструють вихованці 
семи різних шкіл національних 
бойових мистецтв, які змагати
муться в категоріях «однотан» 
та «двотан». Віковий ценз най
молодших учасників «Гопак
фесту» — 10 років, найстар
ших — 65 років.

Визначатиме найвправні
ших учасників свята україн
ського мистецтва поважне фа
хове журі, до якого залучено 
знаних діячів вітчизняної хо
реографії Бориса Колногузен
ка, Карину Островську, Оль
гу Лиманську, В’ячеслава Віт
ковського, Олександра Несте
рова, Валерія Шкоріненка та 
майстрів національних бойо
вих мистецтв.

Шанувальники українського 
танцю, котрі не зможуть потра
пити до залу Палацу залізнич
ників, за дійствами на сцені спо
стерігатимуть та вболіватимуть 
за учасників бою завдяки тран
сляції в режимі онлайн на інтер
нетканалі «ПІКУТВ». І не ли
ше вболіватимуть, а й візьмуть 
участь у визначенні майбутньо
го володаря призу глядацьких 
симпатій. 

Вінниця 
продемонструвала, 
як можна залучати 
дітей у місцеве 
самоврядування,  
це дуже позитивний 
приклад, що надихає 
інші міста.

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 0 +5 Черкаська 0 +5 0 +5

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

Укргiдрометцентр

Україна:  
куди 
гострити 
лижі
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