
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

п’ятниця, 27 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  №249 (6612)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 грудня 2019 року
USD 2325.5155 EUR 2576.6712 RUB 3.7407 / AU 346699.48 AG 4040.58 PT 213017.22 PD 430918.02

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:
«Українці мають відчути 

зміни у своїх платіжках 
вже зараз, а не через 

3—5 років. Ми дали 
необхідний 

механізм. Тепер  
відповідальність 

— на владі на 
місцях».

ProZorro заощаджує 
час і кошти

ВРАЖАЄ. За чотири роки роботи система публічних закупі
вель ProZorro заощадила країні 100 мільярдів гривень. У грошо
вому еквіваленті найбільше в Київській (45,5 млрд грн), Львівській 
(5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та 
Одеській (3,8 млрд грн) областях. Це значною мірою пов’язано з 
більшою кількістю державних установ у цих областях і більшим 
обсягом закупівель. З огляду на заощадження у відсотках як різ
ницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та вартіс
тю згідно з підписаними за підсумками аукціону договорами най
економнішими областями стали Тернопільська (10,6%), Черні
вецька (6,59%), ІваноФранківська (6,52%), Житомирська (6,15%) 
та Львівська (6,05%), повідомляє сайт ProZorro.

Загальна кількість торгів від початку роботи системи переви
щила 4 мільйони, інформує УНІАН. Система накопичила 100 те
рабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, 
як і на що витрачають його кошти. Близько 90% зареєстрованих у 
ProZorro підприємств — малий та середній бізнес.

1700 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, отримали 
цього року житло від держави

НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ. Кажуть, без цього музичного 
інструмента в гуцулів немає коляди. Цьогорічне ж гучне 
дійство було чути здалеку

Трембіти гуділи — 
рекорд встановили

Прем’єр-міністр про можливість зниження для українців 
оплати за тепло на 30 відсотків

4 7 
СОЦІУМ

У ДП «АНТОНОВ» мріють, щоб 
було розроблено і впроваджено 
держпрограму з  підтримання 
авіакомпаній, які експлуатують 
вітчизняні літаки

АКТУАЛЬНО

Що треба знати 
отримувачам житлових 
субсидій: відповіді на 
12 найбільш поширених 
запитань 
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Лікарняні стануть електронними
ФОНД СОЦСТРАХУ. За новим бюджетом, дохідну частину збільшено на понад 16%.  
Тож виплати будуть вчасними 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Сторони соціального діалогу, які 
входять до складу правлін-

ня Фонду соціального страхуван-
ня, ухвалили бюджет цієї інститу-

ції на наступний рік, про що під час 
брифінгу в Міністерстві соціальної 
політики повідомив заступник мі-
ністра Олег Коваль. За його слова-
ми, сума становить понад 27,2 мі-
льярда гривень. Бюджет буде без-
дефіцитним. А його дохідна час-

тина зросла на 16,5% за рахунок 
зростання надходжень єдиного со-
ціального внеску. 

Отже, виплати за листка-
ми тимчасової непрацездатнос-
ті, а також у зв’язку з вагітніс-
тю й пологами і на поховання на-

ступного року мають проводити 
вчасно і в повному обсязі.

Фахівці міністерства плану-
ють перевести паперові листки 
непрацездатності в електронну 
форму до квітня наступного ро-
ку. Нині на рівні уряду питання 

курирує Міністр Кабінету Міні-
стрів Дмитро Дубілет. «На сьо-
годні термін встановлено: два мі-
сяці — січень і лютий, і я думаю, 
що в березні вже до чогось 
прийдемо», — повідомив 
Олег Коваль. 
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НКРЕКП Повідомляє

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

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

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

генерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20191164781
(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 впли

ву на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громад
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудрекон

струкція» планує технічне переоснащення СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВ
ТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в час
тині системи очищення димових газів. 

Передбачається будівництво сучасної високотехнологічної системи очи
щення димових газів, що утворюються при спалюванні відходів в котлоагре
гатах №1÷№4 сміттєспалювального заводу СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕ
ПЛОЕНЕРГО».

Кінцевою метою планованої діяльності є забезпечення очищення димових 
газів від котлоагрегатів заводу у відповідність до діючих нормативних доку
ментів України та Директиви ЄС 2010/75/EU про промислове забруднення.

Система очищення димових газів, що передбачається до встановлення по
лягає в використанні напівсухого методу хімічної очистки димових газів в реак
торі. Метод напівсухої хімічної очистки полягає в поглинанні молекул кислот
них газів, діоксинів, фуранів та важких металів із забрудненого газу гашеним 
вапном та активованим вугіллям.

Гашене вапно Ca(OH)2, зменшує вміст SO2 і SO3 в димових газах. Для утри
мання діоксинів, фуранів та важких металів використовуватиметься  активо
ване вугілля. 

Обидва хімічні елементи подаються в димовий газ після процесу охоло
дження у охолоджуючій башті.

Під час хімічної очистки в реакторі продукти хімічної реакції у вигляді су
хого порошку, який складається з сульфіту, сульфату, гідрооксиду та хлори
ду кальцію, частково осаджуються в бункері реактора, а основна їх маса вино
ситься димовими газами в рукавний фільтр. Для забезпечення оптимальних 

параметрів системи очистки димових газів передбачається система рецирку
ляції хімічних реагентів.

2. Суб’єкт господарювання
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИ

ЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» (КП «ДКБР «КИЇВБУД
РЕКОНСТРУКЦІЯ») 

Код ЄДРПОУ 37932233.
Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. В. Житомирська,15А
Фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51А
Контактний номер телефону: (044) 2357105.
email: kbr2011@ukr.net
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обго-

ворення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 
тел.: (044) 2062089, (044) 2063140
email: gladun@menr.gov.ua.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля Укра
їни.

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Держав
ною архітектурнобудівельною інспекцією України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськос
ті доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має пра
во подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та про
позиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу гро
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля
даються.

Громадські слухання відбудуться

31.01.2020 року об 11:00 годині в актовій залі Дарницької районної в міс-
ті Києві державної адміністрації (2 поверх), за адресою: 02068, м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 11.

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
тел. (044) 2063302, (044) 2063139.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua,
тел. (044) 2063140, (044) 2062089.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відді

лу оцінки впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля  
України.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
тел. (044) 2063302, (044) 2063139.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua,
тел. (044) 2063140, (044) 2062089. 
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля Укра
їни.

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про 

плановану діяльність; графічні матеріали.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пнпт 8:0017:00 
год., крім вихідних з 28.12.2019 р. у приміщенні:

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (Відділ контролю 
за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища, кабінет  
208), за адресою: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11. Контактна особа: Безотос
ний Віктор Михайлович (заступник начальника), тел.: (044) 5651963.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

24.12.2019                                                                                                              № 3006
Київ

Про встановлення «зелених» тарифів на електричну 
енергію, вироблену генеруючими установками 

приватних домогосподарств
Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національ

ну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по
слуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на елек
тричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у 
тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі уста
новки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвер
дженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе
рах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна ко
місія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячно

го випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена 
потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року — 943,71 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року — 848,78 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року — 527,12 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року — 500,20 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року — 476,11 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 427,93 коп/кВт·год (без ПДВ).
2. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру гене

руючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не пе
ревищує 30 кВт та які введені в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 ро
ку — 306,07 коп/кВт·год (без ПДВ).

3. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячно
го випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена 
потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах 
будівель та інших капітальних споруд, та які введені в експлуатацію з 01 січня 2019 року 
по 31 грудня 2019 року — 476,11 коп/кВт·год (без ПДВ).

4. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру гене
руючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не пе
ревищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 306,07 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 274,90 коп/кВт·год (без ПДВ).
5. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії  вітру 

та сонця на комбінованих вітросонячних генеруючих системах приватних домогоспо
дарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 430,76 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 323,07 коп/кВт·год (без ПДВ).
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 вересня 2019 
року № 2011 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену 
генеруючими установками приватних домогосподарств».

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

Голова НКРЕКП В. Тарасюк

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

24.12.2019                                                                                                              № 3005
Київ

Про встановлення «зелених» тарифів на електричну 
енергію, вироблену генеруючими установками 

споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, 
встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Націо
нальну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь
них послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу 
на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної 
енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, гене
руючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енер
гії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулю
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому
нальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних коопе
ративів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на 
дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 430,76 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 323,07 коп/кВт·год (без ПДВ).
2. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеру

ючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена по
тужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 306,07 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 274,90 коп/кВт·год (без ПДВ).
3. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з біомаси генеруючи

ми установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потуж
ність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 325,91 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 325,91 коп/кВт·год (без ПДВ).
4. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з біогазу генеруючи

ми установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потуж
ність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 325,91 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 325,91 коп/кВт·год (без ПДВ).
5. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сон

ця на комбінованих вітросонячних генеруючих системах споживачів, у тому числі енер
гетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт та які введе
ні в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 430,76 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 323,07 коп/кВт·год (без ПДВ).
6. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з гідроенергії генеру

ючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена по
тужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 459,10 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 413,76 коп/кВт·год (без ПДВ).
7. Установити «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з геотермальної 

енергії генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, 
встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 395,34 коп/кВт·год (без ПДВ);
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 355,66 коп/кВт·год (без ПДВ).
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 вересня 2019 
року № 2010 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену ге
неруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена 
потужність яких не перевищує 150 кВт».

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

Голова НКРЕКП В. Тарасюк

Втрачений оригінал Свідоцтва про Реєстрацію Представництва 
під назвою «Представництво «ВАШИНГТОН ІНТЕРНЕШНЛ, ІНК.», 

реєстраційний номер ПІ1966 від 23 липня 2001 року, 
виданий Міністерством економіки України, вважати недійсним.

Втрачене  свідоцтво на право власності на квартиру 
№ 114, будинку № 9 по вулиці Маршала Гречка в м. Києві, видане згідно  

розпорядження  № 118 від 03 січня 1994 року відділом  по приватизації житла   
ВО «Квазар» та зареєстроване БТІ на підставі  Свідоцтва про право власності на житло  

у реєстровій книзі  за № 7111 від 24.01.1994 року, вважати  недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про державну реєстрацію Представництва «Ультратест Системз 

Лімітед» реєстраційний № ПІ2836, видане Міністерством економіки України 
04 лютого 2008 року, вважати недійсним з 18 грудня 2019 року.

Відкрилась спадщина після померлої 31.10.2019 року 
Куницької Юлії Ярославни, яка народилась 17.07.1940 ро
ку. Прошу Шилака Сергія Геннадійовича з’явитися для при
йняття спадщини до приватного нотаріуса ЗМНО Вартано
вої О. С. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Гово
рухи, буд. 59в, тел. 0612965800, протягом 30 календар
них днів з дня публікації цього оголошення. Після спливу 
30 календарних днів свідоцтво про право на спадщину бу
де видано спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL3N015390  GL3N015449
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами,  

що укладені з фізичними особами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/ електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

16.01.2020 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону)/ електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на вебсайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
26-vseukr-bank-rozv/45968-asset-sell-id-251511

Інформація про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,  

що відбувся 19.12.2019 в Департаменті комунальної власності,  
земельних та майнових відносин облдержадміністрації 

частина нежитлової будівлі аптеки загальною площею 43,5 кв. м, яка скла
дається з приміщення  № 110, за адресою: вулиця Центральна (Леніна), бу
динок 8, смт Станиця Луганська, Луганська обл. — ФОП Сорокін С. В. на та
ких умовах: вартість послуг — 2400,00 грн, термін виконання робіт — 3 ка
лендарні дні.

Повідомлення
про ліквідацію державного підприємства Міністерства  

оборони України «Воєнне видавництво «Варта»  
Відповідно до наказу Міністра оборони України  

від 21.01.2009 № 23 
Про припинення діяльності державного підприємства Мі

ністерства оборони України «Воєнне видавництво «Варта» 
прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства 
Міністерства оборони України «Воєнне видавництво «Вар
та» за адресою: 01015, м Київ, вул. Січневого повстання, 40  
(ЄДРПОУ 07816779).

Вимоги до державного підприємства Міністерства обо
рони України «Воєнне видавництво «Варта» (ЄДРПОУ 
07816779) приймаються протягом двох місяців з дня роз
міщення оголошення про ліквідацію Підприємства, за адре
сою: 03151, м. Київ151, вул. Молодогвардійська, 28А.

Оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом від 
21.06.2019, реєстровий № 1652, спадкова справа № 01/2014,  оригі
нал свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.06.2019, реє
стровий № 1653, спадкова справа № 01/2014, оригінал свідоцтва про 
право на спадщину за законом від 21.06.2019, реєстровий № 1654, 
спадкова справа № 01/2014, видані на ім’я  Калініна Євгенія Анатолі
йовича, були зіпсовані (втрачені), у зв’язку із чим є недійсними.

18.12.2019 було видано дублікат свідоцтва про право на спадщи
ну за законом від 21.06.2019, реєстровий № 1652, спадкова справа  
№ 01/2014,  дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом від 
21.06.2019, реєстровий № 1653, спадкова справа № 01/2014, дублікат 
свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.06.2019, реєстро
вий № 1654, спадкова справа № 01/2014 на ім’я  Калініна Євгенія Ана
толійовича, що мають силу оригіналу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Жумабаєву Тохіру Ерназаровичу, 
26.04.1976 р.н., зареєстрованому за адресою: Лу
ганська область, СтаничноЛуганський район, с. Пе
трівка, вул. Лікарняна, буд. 28, згідно зі ст. ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 30.01.2020 о 
10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адре
сою: м. Сєвєродонецьк, прт Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого Громова М. О., для відкриття матеріа
лів та проведення інших процесуальних дій у кри
мінальному провадженні № 22018130000000304 
від 09.10.2019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Миронюку Андрію Анатолійо
вичу, 01.10.1965 р.н., зареєстрованому за адре
сою: Луганська область, м. Краснодон (Сороки
не), вул. 50 років Жовтня, б. 34, згідно ст. ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 30.01.2020 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління 
ГУ СБ України в Донецькій та Луганській облас
тях за адресою: м. Сєвєродонецьк, прт Космо
навтів, буд. 18, до слідчого Громова М. О., для 
відкриття матеріалів та проведення інших про
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22019130000000228 від 02.12.2019.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3 Черкаська -2 +3 -2 +3

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

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР

1 січня  — Новорічне свято
6 січня  — Різдвяний Святвечір. Багата кутя
7 січня  — Різдво Христове
8 січня  —  Собор Пресвятої Богородиці;   

85 років із дня народження Василя Симоненка  
(1935—1963), українського поета, журналіста, прозаїка

13 січня  — Щедрий вечір. Маланки
14 січня  —  Святого Василя Великого.  

Новий рік за старим стилем
18 січня  — Навечір’я Богоявлення. Хрещенський Святвечір
19 січня  — Водохреще
20 січня  — день Автономної Республіки Крим
22 січня  — день Соборності України
24 січня  —  день зовнішньої розвідки України;  

п’ять років тому (2015) проросійські терористи здій-
снили масовий обстріл Маріуполя. Загинуло 30 людей

27 січня  — Міжнародний день пам’яті голокосту
28 січня  —  100 років із дня заснування Національного академіч-

ного драматичного театру ім. Івана Франка 
29 січня  — день пам’яті героїв Крут

Без бирки  
й надто дорога 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ЯЛИНКОВІ ПРИСТРАСТІ. Новорічне свято нагадує про себе різно-
манітними перипетіями довкола головної зеленої прикраси. днями по-
близу Слов’янська на блокпосту в селі долина співробітники поліції зу-
пинили вантажний автомобіль, який перевозив ялинки. Усі 170 лісових 
красунь були без відповідних документів, маркувальних бирок і спеці-
альних чипів, а 52-річний водій не зміг чітко відповісти на закономірні 
запитання «Звідки?» і «Куди?»

Це підтверджує, що з наближенням Нового року не бракує спритних 
бізнесменів, які вдаються до незаконного вирубування зелених наса-
джень і подальшого їх нелегального продажу. А тому правоохоронці до-
неччини завчасно посилили перевірки на дорогах і в тих місцях, де об-
лаштовують стихійні базари для збуту сосон і ялинок. Виникають інші 
несвяткові ситуації довкола хвойного чи штучного символу Нового ро-
ку. Зокрема у Покровську на центральній площі імені Шибанкова жителі 
міста навіть влаштувати акцію протесту проти рішення міської влади ви-
тратити на виготовлення, встановлення, прикрашання та ілюмінацію го-
ловної новорічної ялинки аж мільйон гривень. Це рішення представни-
ки влади пояснюють тим, що торік символ свята виявився нікудишнім, 
і тому тепер вирішили виправити ситуацію. А ось люди, які засуджують 
нераціональне використання бюджетних коштів, пропонують спрямува-
ти гроші на лікування важкохворих дітей і створити благодійний фонд. 
Учасники мітингу навіть підписали резолюцію, яку адресують керівни-
кам Покровська, голові донецької ОдА та Кабінету Міністрів.  

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічна  осінь відчут-
но пригальмувала  на-

ступ зими. Грудень видався 
теплим і сонячним, а місцями 
замість снігу випадали дощі. 
У столичному парку Пуща-
Водиця обабіч прокладених 
алей буйно зазеленіла трава, 
посіяна в листопаді. А на озе-
рах до 22 грудня ще плавали 
зграї качок. 

Синоптики прогнозують 
похолодання на різдвяні свя-
та. Нічна температура може 
опуститися до  мінусових по-
значок. За народними при-
кметами, січень снігом посіче 
і морозом припече. 

На січень припадає най-
більше релігійних свят. «Сі-
чень іде, празники веде», — 
стверджує прислів’я.  Ста-
рі люди здавна спостеріга-
ли у такі дні місяця: 6, 7, 13, 
18, 19. 6  січня завершуєть-
ся Різдвяний піст. У сімейно-
му колі цей день відзначають 
традиційною Святою вече-
рею. До столу подають 12 піс-
них страв. Перелік приблиз-
но такий:  багата кутя з ме-
дом, родзинками, горіхами, 
тертим маком, борщ із гри-
бами, голубці, риба залив-
на, оселедець, вінегрет, ва-
реники з вишнями, млинці 
(їдять із борщем), каша гре-
чана або пшоняна, пиріжки з 
капустою, яблука або груші, 
узвар із сухофруктів. На сто-
лі слід поставити дві таріл-
ки, до яких ніхто не сідає. Од-
на — для душ покійних ро-
дичів,  друга — для відсутніх 
членів сім’ї. Під час трапези 
добрим словом згадують їх-
ні праведні діла і вчинки, жи-
вим бажають щасливого по-
вернення до рідної домівки. 
Починають вечерю, скушту-
вавши три ложки куті. По ве-
чері виряджають дітей роз-
нести кутю й подарунки ро-
дичам. О цій порі починають-
ся колядування під вікнами, 

а на запрошення господарів 
— у помешканнях.

За народними прикмета-
ми, якщо на Святвечір небо 
вкрите зорями — буде гар-
ний урожай на ягоди;  якщо 
вечір погожий, без вітру — 
до посушливого літа; похму-
рий, із хуртовиною — на вро-
жай зернових. 

У день Різдва Христово-
го  доброю ознакою вважа-
ють, якщо першим гостем 
буде чоловік. Святковий стіл 
після тривалого посту ще-
дро накривають різноманіт-
ними скоромними стравами, 
напоями. 

Різдвяні прогнози на май-
бутнє складають за таки-
ми прикметами:  якщо  йти-
ме сніг, погода впродовж на-
ступного місяця буде мінли-
вою; якщо повний місяць — 
весна буде з повенями; як-
що день погожий, сонячний 
— до вологого літа. На Різд-
во Христове — час зимово-
го повороту Сонця. «Сонце на 
літо, а зима на мороз»,  — ка-
же прислів’я.

Свята Маланки, Васи-
ля Великого відзначають і в 

наші дні. Це велелюдні кос-
тюмовані карнавали з піс-
нями й жартами, театралі-
зованими виставами. Неза-
бутнє враження справила 
на мене участь в одному з 
яскравих святкових дійств 
у селі Бране Поле на Київ-
щині. Пошанування істо-
ричних традицій, побуто-
вих обрядів — це могутнє 
життєдайне джерело нашої 
національної ідентичності. 

Завершальне різдвяне 
свято  — Водохреще. Обряд 
очищення водою зберігся 
досі. Масові купання відбу-
ваються в освячених місцях,  
а у храмах парафіянам роз-
дають освячену воду для до-
машнього вжитку. За давнім 
повір’ям, вона має цілющі 
властивості: нею окроплю-
ють помешкання, вживають 
у разі недуги, додають у ку-
піль для немовлят. 

Якщо до Водохреща  
сильних морозів не було, то 
й зима буде лагідною. «Трі-
щи не  тріщи, а вже мину-
ли Водохрещі», — ствер-
джує народна мудрість. Як-
що цього дня йтиме сніг — 

на врожайне літо; якщо по-
года тиха, сонячна — літо 
буде посушливим. 

На жаль,  крім святкових 
календарних дат січня,  дві  
залишаються невигойни-
ми ранами в історії України. 
Це День Автономної Респу-
бліки Крим і День пам’яті 
Героїв Крут. Цинічне загар-
бання Кримського півостро-
ва імперією зла перетвори-
ло його на мілітаризовану 
зону, де російські  окупанти 
порушують усі  громадян-
ські права українців і крим-
ськотатарського населення. 
Арешти без суду і слідства, 
катування, ув’язнення за 
сфабрикованими справами, 
нехтування міжнародних  
прав людини — така атмос-
фера панує нині на окупо-
ваній території. Нагадає-
мо, що кримськотатарський 
народ  переживає жорстоку 
наругу  вдруге. 18—20 трав-
ня 1944 року енкаведис-
ти депортували з півостро-
ва 183 153 так званих пере-
селенців. Нині кремлівські 
спадкоємці продовжують 
цей геноцид. 

І про другу дату. 102 роки 
тому нашвидкуруч сфор-
мований загін зі студен-
тів і гімназистів стримав 
під Крутами  наступ на Ки-
їв численної армії більшо-
виків.  Завдяки героїзму та 
жертовності  юних патріотів 
було виграно час для укла-
дення Брест-Литовського 
миру, який де-факто озна-
чав міжнародне визнання 
української незалежності. 

Нині, як і 100 років тому,  
Росія знову чинить зброй-
ну агресію щодо нашої дер-
жави. Але на захист Укра-
їни стали міжнародні пра-
вові інституції, світова де-
мократична спільнота та го-
ловне —  наші Збройні сили.  
З нами правда, з нами сила і 
воля святая!

З Новим роком і Різдвом 
Христовим!

Січень іде, свята веде
ТРАДИЦІЇ. Колядки несуть у кожну домівку 
сакральні побажання щастя, здоров’я, миру 
та злагоди
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Нелегальний розпродаж ялинок на вулицях міста
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