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USD 2349.7996 EUR 2625.6661 RUB 3.7564 / AU 345561.53 AG 3962.94 PT 221821.08 PD 455156.18

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ

Закон 
України «Про 
Державний 
бюджет України 
на 2020 рік»

«Урядовий кур’єр» 
розповідає, як завдяки 
ревіталізації колись 
промислова Лодзь стала  
привабливою для туристів

МАНДРИ

Заступник міністра соціальної політики про особливості 
механізму нарахування цього виду допомоги

ЄС продовжив 
антиросійські санкції 

ПОКАРАННЯ. Ще на пів року продовжити чинність економіч-
них санкцій, пов’язаних із банківським, фінансовим та енерге-
тичним секторами Росії вирішили лідери держав і урядів кра-
їн-членів Європейського Союзу. «Продовження санкцій стосов-
но Росії схвалила Європейська рада», — написав у мікробло-
зі Twitter речник президента Європейської ради Баренд Лейтс. 

На зустрічі у Брюсселі вони обговорили питання санкцій про-
ти Росії після саміту нормандської четвірки, який відбувся 9 
грудня. «ЄС підтвердив підтримку суверенітету і територіаль-
ної цілісності України», — цитує УНІАН текст повідомлення ці-
єї євроінституції. Рішення ухвалено за підсумками першого дня 
роботи саміту лідерів ЄС. Для них дуже чутливою темою за-
лишається виконання мінських угод. До їх імплементації пре-
зидент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє ставитися як-
найприскіпливіше і в майбутньому.

Востаннє Євросоюз продовжував економічні санкції проти 
Росії влітку до 31 січня наступного року.
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ВІТАЛІЙ МУЗИЧЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 євро   
надасть Німеччина до бюджету Плану 

дій Ради Європи для України  
на 2018—2021 роки 

«Зараз є останній шанс 
для охочих оформити 

житлову субсидію з 
початку опалювального 
сезону, тобто з жовтня. 

Їм слід терміново 
звернутися за 

оформленням».

Косівську кераміку 
визнав світ

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. Унікальне ремесло карпатських горян 
внесено у Список нематеріальної культурної спадщини 
людства ЮНЕСКО
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ЦИТАТА ДНЯ
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua22 

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесу-
альне керівництво у кримінальному провадженні № 42018010000000097 
за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

Повідомляємо, що в рамках кримінального провадження, за участь 
у діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим незаконно-
го збройного формування «самооборона Криму» та вчинення умис-
них дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордо-
ну України на порушення порядку, встановленого Конституцією Украї-
ни, а також публічних закликах до вчинення таких дій, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб, повідомлено про підозру:

Бендерському Юрію Васильовичу, 14.08.1969 р.н. (АР Крим, м. Ар-
мянськ, мк-н. ім. Генерала Корявка, 17, кв. 191).

Вказаній особі необхідно з’явитись 19.12.2019 о 10 год. 00 хв.  
до прокуратури  Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, буд. 24, 
каб. 406) або слідчого відділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі (м. Херсон, 
пр. Адмірала Сенявіна, 128) для проведення слідчих дій.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі головую-
чого судді Татарчук Л. О., суддів Марущак С. Л. та Карягіної Н. О. здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального ак-
та, складеного за результатами спеціального досудового розслідування об-
ставин кримінального провадження № 22014040000000088 відносно Степа-
ненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному про-
вадженню призначено до розгляду на 20 грудня 2019 року на 08.30 годи-
ну, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається 
Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований:  
АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси 
мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, 
кв. 84; м. Дніпро. вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин через які обвинувачений не може 
з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності. 

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі го-
ловуючого судді Карягіна Н. О., суддів Сліщенка Ю. Г. та Женеску Е. В. 
здійснюється судове провадження № 200/9053/17 щодо обвинувально-
го акта, складеного за результатами спеціального досудового розслі-
дування обставин кримінального провадження № 42013040000000229 
відносно Барабанюка Андрія Михайловича за ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою суду від 25.10.2019 року справа призначена до розгляду на 
18.12.2019 о 09:30 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворниць-
кого, 57, у судове засідання викликається Барабанюк Андрій Михайло-
вич, 14.11.1973 року народження, зареєстрований та мешкає: Дніпро-
петровська область, м. Покров, вул. Центральна, буд. 33, кв. 30.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не мо-
же з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідо-
мити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва 
Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д.С. (проживає за 
адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228) викликається на 14.01.2020 року на 10-00 
год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності об-
винуваченого (іn аbsеntіа), який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений 
у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. З9А) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 296/8465/16-к) за обвинуваченням Дацка Олександра Оле-
говича, 31 січня 1962 народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 року народжен-
ня, що мешкає за останньою відомою суду адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, кв. 7, викликається на 10.00 годину 21 січня 
2020 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабі-
нет № 14, для участі в підготовчому судовому засіданні по зазначеному кримі-
нальному провадженню. 

Головуючий суддя Любчик В. М., судді Хандурін В. В., Мацишин Л. С.

Втрачений судновий білет 

на несамохідний земснаряд 

з бортовим номером 

КИВ-0340-К, власник 

Прудкий Олександр 

Анатолійович, 

вважати недійсним.

П’ятою Харківською держав-
ною нотаріальною конторою 

відкрито спадкову справу щодо 
майна померлого 

04.11.2002 р. Дремлюги Бори-
са Андрійовича. Прохання до 

спадкоємців з’явитися 
до нотаріальної контори за 

адресою: м. Харків, 
вул. Валентинівська, 27-Г, 

у тижневий строк від публікації 
оголошення.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Денисової Вікторії Валері-
ївни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яка викликається для участі у розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться на 17.01.2020 р. о 09-15 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28. 

Cуддя Киян Д. В.

 Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Михальова 

Олександра Миколайовича, 17.04.1976 р.н., у судове засідання по кри-

мінальному провадженню № 1-кп/323/255/19 (справа № 323/1952/19) 

за обвинуваченням Михальова О. М. у вчиненні злочину, передбаче-

ного ч. 1 ст. 256 КК України, яке відбудеться 16.01.2020 року о 10-00 

годині в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,  

вул. Травнева, 23, каб. № 9, головуючий суддя Смокович М. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Тараненко Артем Миколайович, 07.05.1984 р.н., на 
підставі ст.ст. 133, 135 КК України Вам необхідно з’явитися 20.12.2019   
на 09.00 год. до СУ ГУНП у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Теа-
тральна, 10, кабінет №20), для проведення за Вашою участю слідчих дій 
у кримінальному провадженні № 12019020000000391 за ч. 4 ст. 190 КК 
України — вручення повідомлення про підозру, допиту як підозрювано-
го, відповідно до вимог ст.ст. 42, 46, 47 КПК України.

Вищий антикорупційний суд викликає в судове засідання як об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 ро-
ку народження, для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Ра-
дика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та повідо-
мляє, що обвинувальний акт ухвалою Вищого антикорупційного су-
ду від 10.12.2019 призначено до судового розгляду  у даному  кри-
мінальному провадженні  та відбудеться 17.12.2019 о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-А.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спеціальне су-
дове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Во-
лодимировича, 06.06.1967 р.н.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С.М.

Вищий антикорупційний суд викликає в судове засідання як об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 ро-
ку народження, для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Ра-
дика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та повідо-
мляє, що обвинувальний акт ухвалою Вищого антикорупційного су-
ду від 10.12.2019 призначено до судового розгляду  у даному  кри-
мінальному провадженні  та відбудеться 18.12.2019 о 14 год. 00 хв. 
в приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42-А.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спеціальне су-
дове провадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Во-
лодимировича, 06.06.1967 р.н.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

  Головуючий суддя  Мойсак С.М.

Посвідчення серія ЮА 
№044176, видане Головним 
управлінням персоналу Гене-
рального штабу Збройних Сил 
України на КАРАЧИНСЬКОГО 
Олексія Аркадійовича 

вважати недійсним 
у зв’язку з втратою.
Прошу власників суміжних зе-

мельних ділянок бути присутніми 

при встановленні меж земельної 

ділянки в натурі за адресою: вул. 

Ситняківська, 19, у Деснянському 

р-ні м. Києва 20 грудня 2019 р. о 

12 годині 00 хв. 

Дніпровський апеляційний суд викликає 
у судове засідання, яке відбудеться в при-
міщенні Дніпровського апеляційного суду 
за адресою: вул. Харківська, 13, м. Дніпро 
о 10.00 годині 24 грудня 2019 року Топа-
лову Олену Анатоліївну, 28 січня 1982 року 
народження, для розгляду матеріалів кри-
мінального провадження за апеляційними 
скаргами прокурора у кримінальному про-
вадженні Зейналової О.П. та старшого гру-
пи прокурорів у кримінальному проваджен-
ні Лук’янченко М.В. на ухвалу Павлоград-
ського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області від 22 жовтня 2019 року, якою 
обвинувальний акт щодо Топалової Олени 
Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 258-5 КК України, повернуто про-
курору як такий, що не відповідає вимогам 
КПК України, для усунення виявлених недо-
ліків.

Суддя Н.І. Калініч

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІДПРИЄМСТВО 
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПА-
НІЯ»:

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги — 97,33 грн/МВт·год (без урахування податку на дода-

ну вартість);
для 2 класу напруги — 577,80 грн/МВт·год (без урахування податку на до-

дану вартість);
2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з до-

датком.
2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУ-

АТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» пере-
раховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Ін-
вестиційної програми ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2020 рік (амортизація, плата за ре-
активну електроенергію, прибуток на розвиток виробництва/виробничі інвести-
ції та відповідна частина доходу від небалансу ТВЕ), на окремому банківському 
рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП рішення щодо 
схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 2020 рік.

3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок та-
рифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати де-
сятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тари-
фів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати пра-
ці пріоритетно спрямувати на підвищення заробітної плати виробничо-техніч-
ного персоналу.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 11 грудня 
2018 року № 1856 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електрич-
ної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (зі змінами).

5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — га-
зеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП В. Тарасюк

Додаток 
до постанови НКРЕКП 

10.12.2019 № 2698

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Код 
ряд-
ка

Перелік складових  частин витрат 
на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розраху-

нок тарифу

Загаль-
ні витрати 

на розподіл 
електричної 
енергії (не-

обхідний до-
хід), тис. грн

Витрати на розподіл 
електричної енергії (не-
обхідний дохід), тис. грн

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 360 830 39 322 321 508
1.1 Матеріальні витрати: 46 270 4 486 41 784

1.1.1 виробничі послуги 3 401 238 3 163
1.1.2 сировина і матеріали 2 541 178 2 363
1.1.3 послуги оператора системи передачі 11 429 2 047 9 382

1.1.4 послуги з диспетчерського (опера-
тивно-технологічного) управління 8 330 583 7 747

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 3 645 255 3 390
1.1.6 витрати на ремонт 15 030 1 052 13 978

1.1.7 витрати на електричну енергію для 
господарчих потреб 1 894 133 1 761

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею елек-
тричної енергії з метою компенса-
ції технологічних витрат електричної 
енергії на її розподіл

117 189 21 020 96 169

1.3 Витрати на оплату праці  130 923 9 165 121 758
1.4 Відрахування на соціальні заходи 28 803 2 016 26 787
1.5 Амортизація  22 970 1 608 21 362

1.6 Інші операційні витрати: 14 675 1 027 13 648
1.6.1 плата за землю 1 429 100 1 329
1.6.2 витрати на зв'язок 1 173 82 1 091
1.6.3 витрати на службові відрядження 1 346 94 1 252

1.6.4 витрати на обслуговування програм-
ного забезпечення 1 609 113 1 496

1.6.5 витрати на спільне використання тех-
нологічних електричних мереж 262 18 244

1.6.6 інші витрати 8 856 620 8 236
1.7 Коригування витрат 0 0 0
2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0
3 Витрати з прибутку на: 14 028 982 13 046

3.1 розвиток виробництва/виробничі ін-
вестиції 6 175 432 5 743

3.2 податок на прибуток 0 0 0
3.3 інші витрати з прибутку 7 853 550 7 303

4

Дефіцит або профіцит коштів у 
частині надходження та витрат, 
пов’язаних з наданням послуг з при-
єднання електроустановок замовни-
ків до електричних мереж

0 0 0

5 Усього загальні витрати (необхід-
ний дохід) 374 858 40 304 334 554

Тариф на послуги з розподілу електрич-
ної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год)  
— 97,33

Тариф на послуги з розподілу електрич-
ної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год)  
— 577,80

Заступник директора Департаменту із  регулювання відносин у сфері енергетики 

А. Огньов

В провадженні Марківського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 430/1200/14 за 
обвинуваченням Шкрібець Вадима Павловича, Ґедзь Василя Во-
лодимировича у вчиненні злочину, передбаченого п. 6, 12 ч. 2   
ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський ра-
йонний суд Луганської області викликає Шкрібець Вадима Пав-
ловича, Ґедзь Василя Володимировича в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 15 січня 2020 року о 13 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого 
судді Рукас О.В., суддів Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

Красноармійським міськрайонним судом  
Донецької області кримінальне проваджен-
ня щодо Кімаковського Ігоря Володимировича, 
обвинуваченого за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 110 
КК України, судовий розгляд якого відкладено 
на 15:30 годину 21 січня 2020 року.

Обвинуваченому Кімаковському Ігорю Воло-
димировичу, необхідно з’явитись о 15:30 годині 
21 січня 2020 року до зали судового засідання № 
6 Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85302, Донецька об-
ласть, м. Покровськ, вул. Європейська, 20

Cуддя Стоілова Т. В.

Судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження по кримінальному проваджен-
ню відносно Бозявкіна В. В, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України призна-
чене о 09-30 год. 18 лютого 2020 р. та о 14-00 год. 24 
лютого 2020 р. у приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
зал 208.

До суду як обвинувачений на 18 лютого 2020 року 
о 09-30 год. та 24 лютого 2020 року о 14-00 год. ви-
кликається Бозявкін Василь Васильович. 

Суддя Троценко Т. А.

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 

03.01.1991 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Пе-
ремоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.01.2020 року о 15 годи-
ні 30 хвилин у залі судових засідань № 231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.
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Верховний Суд
УХВАЛА

09 грудня 2019 року                              справа №520/12609/19
Київ

адміністративне провадження №Пз/9901/22/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача — Тацій Л. В.,
суддів: Саприкіної І. В., Коваленко Н. В., Кравчука В. М., Єзерова А. А.,
розглянувши подання судді Харківського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом адміністра-

тивної справи № 520/12609/19 за позовом ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській об-
ласті про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, стягнення суми,

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

адміністративної справи №520/12609/19 за позовом ОСОБА_1 (адреса) до Головного Управління Пенсійного фонду України 
в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під.3, пов.2, м. Харків, 61022) про визнання бездіяльності про-
типравною та зобов’язання вчинити певні дії, стягнення суми, як зразкової.

Провадження у зазначеній справі відкрито ухвалою судді Харківського окружного адміністративного суду Білової О.В. 
від 28 листопада 2019 року.

У позовній заяві позивач просить:
- визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яке, по-

чинаючи з 25 квітня 2019 року, допустило порушення мого права отримувати своєчасно та в повному обсязі пенсію як ін-
валіду війни, інвалідність якого настала внаслідок виконання обов’язків військової служби під час ліквідації Чорнобиль-
ської катастрофи при виконанні радіаційних робіт в зоні відчуження, в обсязі та порядку, який існував до обмеження, ска-
сування їх нормативними актами, які були визнані неконституційними рішеннями Конституційного Суду України та в роз-
мірі встановленому рішенням Конституційного суду України № 1-р(П)/2019 від 25.04.2019 за конституційними скаргами 
Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційнос-
ті) положень частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи».

- зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області нараховувати та виплачувати належ-
ну мені пенсію в порядку та розмірі визначеному Законами № 2262 та № 796 з урахуванням рішень Конституційного Суду з 
цього приводу, без обмежень, визнаних неконституційними, в розмірі не меншому ніж 17747,20 гривень.

- стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області суму протиправно не сплаченої мені 
частини пенсії з 26 квітня 2019 року в розмірі 57300,51 гривень.

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивач брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи як військовозобов’язаний під час проходження військових зборів, внаслідок чого частково втратив працездат-
ність та став особою з інвалідністю, а відтак, належить до кола військовослужбовців і за рівнем соціального забезпечення 
має бути прирівняний до військовослужбовців дійсної строкової служби. Після прийняття Конституційним судом України 
рішення № 1- р(П)/2019 від 25.04.2019 за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олек-
сія Яковича про невідповідність Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та з урахуванням рі-
шення Конституційного суду України № 7- рп/2016 від 20.12.2016 позивач вважає, що як особа з інвалідністю внаслідок ві-
йни ІІ групи, має право на перерахунок його пенсії в розмірі 80% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку), який 
має визначатися у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року згідно з 
ч.3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи» та ст.21 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». При 
цьому позивач зазначає, що обмеження його пенсії максимальним розміром та інші обмеження розміру пенсії, зокрема, 
приписи Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210, не мають застосовуватися.

У поданні судді Білової О. В. зазначено, що в провадженні Харківського окружного адміністративного суду та інших су-
дів знаходяться типові справи, що мають ознаки даної справи: позивачі — фізичні особи громадяни, котрі брали участь у 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження саме військових зборів, оскаржують дії/бездіяльність 
територіальних органів ПФУ з приводу застосованого відповідачами порядку проведення перерахунку пенсій відповідно 
до ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», застосування обмеження пенсії максимальним розміром. 

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, 
Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої стат-
ті 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 України), 
на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;

-спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (щодо порядку проведення пе-
рерахунку пенсій на підставі ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» після прийняття рішення Конституційним судом України № 1-р(П)/2019 від 25.04.2019 за 
конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо невідповідності Консти-
туції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

-позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправними дії 
при проведенні перерахунку пенсій у порядку ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з 25.04.2019 після прийняття рішення Конституційним Судом України 
№ 1- р(П)/2019 від 25.04.2019, зобов’язати провести перерахунок їх пенсій виключно на підставі норм законів як норм пря-
мої дії, без урахування обмежень максимальним розміром.).

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 повідо-
млення 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 озна-
кам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові ви-
сновки 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 апеляційному 
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 Головного Управління Пенсійно-

го фонду України в Харківській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, стяг-
нення суми.

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 20.01.2020 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 під-
тверджують 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 про-
ти 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 відпо-
відати 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 офі-
ційному 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 Укра-
їни, 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 по-
відомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.
Головуючий — суддя Л. В. Тацій 

Судді: І. В. Саприкіна, Н. В. Коваленко, В. М. Кравчук, А. А. Єзеров 

Оголошення
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 19 грудня 2019 року об 11:30 год. суд-

дя Зубов О.С. буде проводити судове засідання по розгляду кримінального провадження по обвинува-
ченню Ходченкової Олени Володимирівни, Хутковської Ірини Вікторівни, Єрошенко Діани Олександрівни, 
Прищенко Олени Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2  
ст. 366 КК України.

1. Куниця Микола Михайлович, Мельниченко Зоя Сергіївна, Левицька Наталя Сергіївна, Свєтницький 
Дем’ян Павлович, Кальницька Валентина Іванівна, Шапарьова Людмила Іванівна, Рожко Катерина Сергіїв-
на, Рутченко Стефа Василівна, Стародубець Микола Петрович, Фенько Людмила Михайлівна, Кобзар Ва-
силь Дмитрович, Кобзар Наталія Сергіївна, Передерій Микола Михайлович, Бабенко Зінаїда Пилипівна, 
Бабенко Володимир Леонідович, ГІосікера Олена Володимирівна, Мала Лідія Георгіївна, Щербина Василь 
Дмитрович, Іванович Дарія Іванівна, Мардаренко Надія Володимирівна, Орлов Сергій Борисович, Плохот-
ник Валерій Володимирович, Свиридов Валерій Федорович, Цветкова Міланія Миколаївна, Козакова Ва-
лентина Корніївна, Шокарєв Віктор Олександрович, Шокарєва Яніна Йосипівна, Кравець Ганна Іванівна, 
Мазуренко Василь Миколайович, Шакарамова Нонна Олександрівна, Коваль Євген Іванович, Бойко Віта-
лій Степанович, Толстенков Володимир Олександрович, Савош Степан Якимович, Чернишева Надія Ана-
толіївна, Коваленко Марія Євтухіївна, Солянік Вадим Іванович, Солянік Галина Іванівна, Шапарев Володи-
мир Миколайович, Кондаурова Альбіна Олексіївна, Гладченко Олена Вячеславівна, Дудчев Іван Іванович, 
Юдін Микола Васильович, Черняк Олена Володимирівна, Юдіна Алла Василівна, Перс Гаррі Євсейович, Со-
колан Зоя Іллівна, Цебулаєв Микола Олександрович, Бубела Людмила Іванівна, Романов Юрій Костянтино-
вич, Рой Наталія Миколаївна, Голдун Вячеслав Степанович, Кульчицький Василь Тимкович, Самородов Ми-
хайло Михайлович, Коваль Валентина Іванівна, Сліпченко Алла Олександрівна, Сорокіна Марія Михайлів-
на, Костовинський Валерій Миколайович, Бронат Ельвіна Даниїлівна, Багата Зінаїда Федорівна, Левшенок 
Валерій Леонідович, Мацко Наталія Петрівна, Гребенькова Катерина Павлівна, Козлова Генрієтта Віктори-
нівна, Рак Микола Павлович, Процей Ганна Миколаївна, Токар Марія Герасимівна, Петрусенко Юрій Олек-
сійович, Мазіхіна Юлія Олександрівна, Аптовцев Валерій Ігорович, Шелудько Олександр Данилович, Ан-
друщенко Лідія Герасимівна, Яковчик Людмила Василівна, Пшенична Надія Дмитрівна, Копачова Надія Іва-
нівна, Соловей Валентина Іванівна, Лушкіна Людмила Іванівна, Кобзарь Андрій Васильович, Міненко Олег 
Гаврилович, Кривошеєва Неоніла Леонідівна, Макода Олена Григорівна, Мельник Галина Павлівна, Лоцман 
Лідія Іванівна, Писарєва Тетяна Олександрівна, Авраменко Альбіна Вальтерівна, Руденко Олена Трохимів-
на, Лисенко Ольга Степанівна, Соколан Олександр Борисович, Єременко Оксана Михайлівна, Клейменов 
Володимир Микитович, Петровська Надія Петрівна, Пшеничний Микола Андрійович, Гнидюк Георгій Васи-
льович, Дубинка Валентина Василівна, Дубинка Микола Олексійович, Іщенко Валентина Яківна, Брюхано-
ва Ольга Павлівна, Костовинський Микола Федорович, Білетін Олексій Іванович, Жогалєва Надія Іванівна, 
Соловей Юрій Васильович, Ярошенко Людмила Миколаївна, Левшенок Раїса Олександрівна, Мороз Генна-
дій Олексійович, Волохов Радіон Іванович, просимо з’явитися на вказану дату та час до Херсонського місь-
кого суду Херсонської області (каб.703), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

У разі вашої неявки розгляд вищевказаної справи буде здійснено за Вашої відсутності, за наявними у 
справі матеріалами.

Суддя Зубов О. С.

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В.Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. «13» січня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
 буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського 
О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозекош 
А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 
року стосовно Януковича В.Ф. та за апеляційними скаргами захисників 
Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районного суду 
міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байди-
ка О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош А.А. 
про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено
  
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. 

  Додатково просимо подати такі документи:
  Документ, що посвідчує особу (паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-

во залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоечасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних 
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

Пересадюк Юлія Василівна вимагає від Галушко 
Ірини Петрівни негайно повернути кошти у розмірі  
5 591 032,00 грн., які Галушко Ірина Петрівна отри-
мала 14 грудня 2018 року згідно з договором пози-
ки, посвідченим Коновал З. Ф., приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу, заре-
єстрованим в реєстрі за № 4141. Зазначені дії необ-
хідно зробити в адресу Пересадюк Ю. В. особисто.

Засоби зв’язку: Пересадюк Ю. В. м. Київ, вул. Ду-
бровицька, 7, кв. 122.

Повістка про виклик підозрюваних при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, 

який народився 25 квітня 1990 року, зареєстрований 
за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 
Серпня, 226, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 29.01.2020 року о 10 годині 30 хвилин в залі су-
дових засідань № 131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Cуддя Іванов В. В.

Відповідно до наказу Державного агентства водних 

ресурсів України від 03.12.2019 р. № 742, 

Житомирське міжрайонне управління водного 

господарства (код ЄДРПОУ 01033869, 

Проспект Незалежності, 55 А, м. Житомир, 10029) 

реорганізовується шляхом приєднання 

до Басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип’ять (код ЄДРПОУ 010387766, 

вул. Київська, 81, м. Житомир , 10001).

Царичанська державна нотаріальна контора 

Дніпропетровської області сповіщає, 

що відкрита спадкова справа після померлого 

18.05.2014 року Шемякіна Олександра Федоровича. 

Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська 

область, Царичанський район, смт Царичанка, 

вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, 

тел. 0569031468.

Посвідчення громадянина, евакуйованого у 1986 році із зони відчуження (Категорія 2) 

Серія Б № 096946 Таборських Олександр Юрійович, дата видачі 25.06.1993 р. 

Посвідчення безстрокове і діє на всій території Української РСР, 

видане Київською облдержадміністрацією, вважати втраченим.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +2 +7 Черкаська 0 +5 +2 +7
Житомирська 0 +5 +2 +7 Кіровоградська 0 +5 +2 +7
Чернігівська 0 +5 +2 +7 Полтавська 0 +5 0 +5
Сумська 0 +5 0 +5 Дніпропетровська 0 +5 +2 +7
Закарпатська -1 +4 +2 +7 Одеська +2 +7 +7 +12
Рівненська 0 +5 +2 +7 Миколаївська +2 +7 +6 +11
Львівська 0 +5 +3 +8 Херсонська +2 +7 +5 +10
Івано-Франківська -1 +4 +3 +8 Запорізька +1 +6 +4 +9
Волинська 0 +5 +2 +7 Харківська 0 +5 0 +5
Хмельницька 0 +5 +2 +7 Донецька 0 +5 +2 +7
Чернівецька 0 +5 +4 +9 Луганська 0 +5 +2 +7
Тернопільська 0 +5 +2 +7 Крим +2 +7 +8 +13
Вінницька 0 +5 +3 +8 Київ +1  +3 +4  +6
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ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ НА ГОСТИНИ. У Львові відкрили рези-
денцію святого Миколая. Першими її відвідувачами стали діти з реабі-
літаційних центрів і шкіл-інтернатів міста та області. 

Напередодні у Львові випав перший сніг, проте святий Миколай зі 
своїм помічником ельфом приїхав до дітей не на санях, а верхи на ко-
нях. З дітьми розважалися аніматори, їх пригощали запашним какао зі 
смаколиками і дарували подарунки.

Святий Миколай із радістю приймає кожного у своєму затишному 
казковому будиночку, вислуховує підготовлені дітьми вір ші та пісеньки, 
запитує про бажані подарунки, передає листи своїх юних гостей ель-
фам до виконання і дарує розвивальні ігри та солодкі подарунки. Цього-
річ у Львові працюватимуть аж чотири резиденції святого Миколая: бу-
диночки для слухняних (і не дуже) дітей розташуються у центрі міста по-
ряд з Оперою, у Палаці мистецтв та у найбільшому мікрорайоні  Сихові.

Вареники поїхали  
на передову

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ. Три мішки борошна, центнер картоплі й 70 кіло-
грамів капусти знадобилося небайдужим рівнянам, щоб зліпити 2 тися-
чі вареників для українських військових.

Традиційно дійство відбувається в Рівненському вищому професій-
ному училищі ресторанного сервісу і торгівлі в переддень Андрія, щоб 
до свята встигнути доставити їх на передову. «Ми разом із дітьми уро-
чисто вдягнули вишиванки, взяли із собою внутрішній спокій і долучи-
лися до процесу. Треба ж привчати малих до наших традицій», — ки-
ває на трирічного сина та п’ятирічну дочку пані Наталя Максимчук. «Ва-
реники на Андрія актуальні незалежно від того, ліплять їх на вечорниці 
чи на війну, — долучається директор училища Віктор Рудик. — З вірою, 
що війна скоро закінчиться, приправляємо шкварками й посилаємо на-
шим захисникам смачний привіт». На нього на передовій уже чекають: 
кому ж не хочеться скуштувати улюбленої домашньої страви? до сло-
ва, такий пункт небайдужості, де ліплять вареники, в Рівному не один. 

Харківські ведмеді 
новий рік зустрінуть  
у сплячці

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕПЛИХ СНІВ! Бурі чотирилапі  велетні, які оселилися в Харків-
ському зоопарку, відчуваючи справжній прихід зими, готуються до 
сплячки. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію зооло-
гів звіринця. Як розповіли доглядальники ведмедів, у їхніх підопічних 
вже відбулася перебудова обміну речовин в організмі, помітні підшкір-
ні запаси жиру, яких вистачить на весь період зимової сплячки. Але 
найголовніше, чим сьогодні заклопотані і клишоногі, і працівники зоо-
парку, — облаштування теплого й затишного барлогу. досвідчені зо-
ологи стверджують, що вся нинішня поведінка ведмедів свідчить про 
їхню повну готовність заснути. Отож новий рік, мабуть,  вони зустрі-
нуть під власне мирне посопування носами і ведмежого діда Мороза 
побачать хіба уві сні.

Сон клишоногих, оскільки він дуже чутливий, охоронятимуть пра-
цівники звіринця, щоб не допустити жодного галасу побіля барлогів.

Ялинка в горщику не шкодить довкіллю
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

 СВЯТКОВІ ТУРБОТИ. З іні-
ціативи Сумського обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства та підтрим-
ки Сумської ОдА в області впер-
ше розпочато передноворічну 
акцію «Придбай ялинку у горщи-
ку —  зроби своє оточення кра-
щим». Ідеться про активне вико-
ристання на новорічні свята яли-
нок у горщиках, які вирощують 
у кожному з 12 лісгоспів управ-

ління. І до цього на Сумщині так 
вирощували зелені красуні, які 
після новорічно-різдвяних свят 
можна подарувати школам, ди-
тячим садкам, лікарняним закла-
дам, релігійним та іншим органі-
заціям. Навесні їх садили у від-
критий ґрунт на прилеглих те-
риторіях і так продовжували їх-
ній вік.

Як повідомили в управлін-
ні, вперше ялинки в горщиках 
стали вирощувати у Великобо-
брицькому лісництві Краснопіль-
ського лісгоспу 10 років тому, а 

незабаром облаштували окрему 
алею іменних ялинок завдовжки 
300 метрів, яка стала природною 
пам’яткою. Нині на ній ростуть до 
півтори тисячі дерев, зокрема 45, 
які подарували тутешні жителі.

Цього року за підтримки сту-
дентів і викладачів факульте-
ту садово-паркового та лісового 
господарства Сумського націо-
нального аграрного університе-
ту підготовлено окрему брошу-
ру-посібник про особливості до-
гляду за ялинками в горщиках, 
яку вручатимуть кожному, хто 

придбає таке деревце. В області 
вже визначили місця і дні перед-
новорічних ярмарків, де прода-
ватимуть такі лісові красуні, се-
ред яких будуть і блакитні. до ре-
чі, їх висота — 30 сантиметрів — 
1,5 метра (вищі не рекоменду-
ють висаджувати, оскільки дуже 
високий ризик, що вони не при-
живуться), ціна — понад 100 гри-
вень.

А вже вишикувалася своє-
рідна черга з тих, хто після свят 
готовий прийняти в подарунок 
ялинкові горщики. 

У Тернополі готуються до новорічних свят
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗИМОВІ РОЗВАГИ. до укра-
їнських діток і дорослих уже не-
забаром завітає Великий дару-
вальник. Святий Миколай під-
готував чимало сувенірів, пода-
рунків, розмаїтих атракціонів, 
забав. Оселився він у середміс-
ті обласного центру на території 
зимового містечка на весь час 
новорічно-різдвяних святкувань 
аж до 26 січня. Умостився зруч-
но у велике крісло, на якому, що-
правда, люб’язно запрошує фо-

тографуватися дітвору. Подбав, 
аби впродовж його перебуван-
ня в місті організовували розмаї-
ті майстер-класи. Разом з уміль-
цями пропонує навчитися пекти 
й декорувати  святкову випічку, 
виготовляти сніжинки, снігови-
ки, капелюшки. Відбудуться на-
віть майстер-класи зі створен-
ня мультфільмів і написання ка-
зок. Смачні заходи також запро-
грамував, передусім фестивалі 
коктейлів, олів’є, «Тернопільські 
пампухи», «Від варениці до варе-
ника», «Студентська кухня», де-
густації натурального чаю, куті.

Тернопільці й гості міста змо-
жуть побувати на Сімейному 
дні, дні народження кросворда, 
на модному Ice Fashion Day, від-
значити разом зі святим Микола-
єм Всесвітні дні миру, дякую, ес-
кімо. Безперечно, не забуде про 
головне своє призначення — да-
рувати подарунки, тож проведе 
акції «Щедрий дарунок», «Пода-
рунки для всіх». Але щоб їх отри-
мати, певна річ, треба написати 
листа Миколаєві. деякі діти на-
віть писатимуть казки про само-
го Великого дарувальника. Фан-
тастичні оповідання, казки чита-

тимуть тернопільські письменни-
ки й актори увечері 18 грудня, ко-
ли святий Миколай вийде з ре-
зиденції, щоб зустрітися з усіма 
своїми шанувальниками. А вже 
в день своїх іменин він з радіс-
тю фотографуватиметься з ма-
лечею й дорослими, вручатиме 
подарунки, запросить на казко-
ву гру. 

Того самого дня урочисто за-
палять вогні головної ялин-
ки Тернопільщини. Її оздоблять 
3D-ілюмінацією. Заграють різно-
барв’ям електричних вогників 
водограї в центрі міста. 

У Миколаєві радилися журналісти
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

МЕДІА. У Миколаєві відбув-
ся перший Південний медіафо-
рум, у якому взяли участь понад 
200 журналістів з Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей. 
Захід проходив у форматі діало-
гового майданчика для прямого 
спілкування і дискусій між жур-
налістами, власниками медіа, 

блогерами, політиками, владою 
та всеукраїнськими експертами-
аналітиками. 

Мета форуму — розвиток ме-
діаграмотності серед журналіс-
тів і власників ЗМІ південного ре-
гіону України. Промовці розпові-
ли про політику в журналістиці й 
навпаки, ситуацію на медіарин-
ку України, інформаційну безпе-
ку й нові тенденції у ЗМІ, успіш-
ні медіа стартапи, блогерство і 

монетизацію соцмереж. гостра 
дискусія розгорнулася під час 
обговорення теми «Влада та ме-
діа». 

Форум провела громадська 
організація «Миколаївщина 
— надійний партнер», яка вже 
п’ятий рік поспіль організовує 
масштабні заходи на різну тема-
тику. Як зазначає ініціатор про-
ведення заходу Оксана Янішев-
ська, «настав час четвертої вла-

ди, яка впливає на всі сфери сус-
пільного життя. Ми надаємо май-
данчик для дискусій та обміну 
досвідом. Сподіваюся, що спіл-
кування стало корисним». 

Участь у форумі взяли пись-
менники Сергій Жадан та Андрій 
Кокотюха, які поділилися твор-
чим досвідом. А Сергій Жадан 
дав пораду журналістам, яка до-
помагає йому писати гостро по-
при критику: ніколи не боятися.
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