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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 9 січня 2020 року
USD 2383.45 EUR 2649.09 RUB 3.8611 / AU 37407.29 AG 434.58 PT 23076.56 PD 50026.47

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЬГА МАКОГОН:
«Новий сервіс дасть змогу 

безробітним розвивати 
власні навички, 

необхідні для вдалого 
працевлаштування, 

отримати нові 
компетенції та 

пройти професійне 
навчання». 

Уряд модифікує допомогу 
в кризових ситуаціях

ПІДТРИМКА. Для родин, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, уряд запроваджує своєчасну професійну допомогу, 
спрямовану на швидкий вихід із кризової ситуації. «Уряд ство-
рить ефективну службу й навчання фахівців із соціальної робо-
ти. Кваліфікована соцдопомога, створена в соціальних грома-
дах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві об-
ставини й повернутися до активного економічного та соціально-
го життя», — цитує слова Прем’єр-міністра Олексія Гончарука 
департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Уряд робить особливий акцент на запобіганні потрапляння 
українців у такі ситуації. Ідеться про більшу кількість фахівців 
соціальної роботи, запровадження принципу «гроші ходять за 
людиною» — коли нарахування коштів відбуватиметься безпо-
середньо, а також про новий механізм соцвиплат, який перед-
бачає перехід від субвенції до програми за всіма виплатами. У 
Мінсоцполітики наголошують, що знаходити та усувати причи-
ни, а не боротися лише із наслідками — ключ до розв’язання 
багатьох соціальних проблем. 

13,1 млрд м3

газу було закачано торік до вітчизняних 
підземних сховищ. Це на 34% більше, 

ніж у 2018 році

АВІАКАТАСТРОФА. На борту українського літака перебували 
176 людей — пасажири та члени екіпажу. Всі вони загинули

Трагічний ранок  
у Тегерані

Директор Державного центру зайнятості про проєкт  
для успішного працевлаштування українців  
(http://skills.dcz.gov.ua/)   
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

Тіньові доходи від 
нелегального видобутку 
піску і глини навряд чи 
поступаються прибуткам 
від бурштинового бізнесу

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Професор Сергій 
Поспєлов: нішеві культури 
найбільш привабливі для 
вирощування у малих 
господарствах
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Нарешті на волі
ДОДОМУ! В Україну повернулися недавні заручники донецького «рускава міра»

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Їх усіх — і військових, і цивіль-
них громадян України — по-

вернули на волю і до нормаль-
ного життя саме напередодні но-
вого року. І дехто з них, опинив-
шись у Києві, зізнавався, що во-

ни  здійснили стрімку подорож 
не тільки на відстань, а й у ча-
сі. Адже на окупованій території 
Донбасу із 2014-го час не просто 
зупинився, а немов зробив кіль-
ка великих кроків назад, у  се-
редньовіччя, про яке, не змовля-
ючись, відразу згадують майже 
всі бранці донецьких підвалів-

катівень. Для людей, які про-
йшли такі страшні випробуван-
ня, визволення й теперішні буд-
ні в Україні справді видаються 
своєрідною мандрівкою у сучас-
не й навіть майбутнє. 

Серед 76 звільнених україн-
ців більшість — цивільні лю-
ди, які свого часу потрапи-

ли «на підвал», а потім в обмін-
ний фонд. Вдалося повернути 12 
військовослужбовців — тих, хто 
під час виконання бойових за-
вдань за різних обставин потра-
пив у полон. Ще двоє намагали-
ся протистояти російським оку-
пантам Донбасу словом: журна-
лісти і блогери Станіслав Асє-

єв з Донецька та Олег Галазюк 
з Тореза. 

Станіслав співпрацював з кіль-
кома українськими виданнями, а 
в червні 2017-го його схопили бо-
йовики і засудили за звинувачен-
ням у шпигунстві на 15 ро-
ків. Тож він встиг стати ві-
домою персоною. 3

Boeing 737-800 NG авіакомпанії «МАУ» зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту Тегерана
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документи

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

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

АТ «Дельта Банк» повідомляє, що, починаючи з 02.01.2020 року, відповідно до ч. 3 ст. 32 За-
кону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та Договору від 10.09.2013 
про уступку права вимоги, права кредитора в зобов’язаннях, що випливають з умов депо-
зитних договорів, укладених із заставодавцем-фізичною особою 09.09.2013 року, майно-
ві права за якими є предметом застави згідно умов Договору застави від 10.09.2013, належать  
АТ «Дельта Банк» до моменту повного задоволення його забезпеченої обтяженням вимоги. 
Детальні відомості містяться у записі від 02.12.2019 про звернення стягнення на предмет забезпе-
чувального обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернен-
ня стягнення на предмет забезпечувального обтяження, реєстраційний номер 26862527.

АТ «Дельта Банк» повідомляє, що, починаючи з 02.01.2020 року, відповідно до ч. 3 ст. 32 За-
кону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та Договору від 10.09.2013 
про уступку права вимоги, права кредитора в зобов’язаннях, що випливають з умов депо-
зитних договорів, укладених із заставодавцем-фізичною особою 09.09.2013 року, майно-
ві права за якими є предметом застави згідно умов Договору застави від 10.09.2013, належать  
АТ «Дельта Банк» до моменту повного задоволення його забезпеченої обтяженням вимоги. 
Детальні відомості містяться у записі від 02.12.2019 про звернення стягнення на предмет забезпе-
чувального обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернен-
ня стягнення на предмет забезпечувального обтяження, реєстраційний номер 26862490.

 Загублено довідку 

про виключення із ДСРУ 

23.11.2018 у зв’язку 

з продажем судна 

«Єлизавета», що зареєстровано 

у ДСРУ України 

по МФ ДП «АМПУ» під №160.

Відкрилася спадщина після 

ТКАЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЙОВИЧА, 

померлого 08.06.2019 року.

Усім спадкоємцям померлого, бажаючим отримати 

спадщину, звертатися до приватного нотаріуса 

Дніпровського міського нотаріального округу 

Жукової Ю. Ю. за адресою: Дніпропетровська область, 

місто Дніпро, вулиця Дунаєвського, буд. 31.

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: GL1N415734; GL3N015739-GL3N016104 (46 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

28.01.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/46068-asset-sell-id-253374,  
46080-asset-sell-id-253391

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: GL3N015899-GL3N016033 (135 лотів); GL22N015778
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

27.01.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/46081-asset-sell-id-253393; 
46062-asset-sell-id-253365

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 грудня 2019 р. № 1150 
Київ

Про внесення змін до постанови 
кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 р. № 1128
Кабінет Міністрів України ПОсТАнОвляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 «Про 

затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації» (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 2,  
ст. 47; 2018 р., № 2, ст. 74, № 35, ст. 1234; 2019 р., № 71, ст. 2509, № 76, ст. 2640) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 грудня 2019 р. № 1150 

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанови кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 р. № 1128
1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, 
дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції»;
«1. Затвердити Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність держав-

ного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністер-
ства юстиції, що додається.».

2. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затверджений зазначе-
ною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 р. № 1128 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 грудня 2019 р. № 1150)
ПОРяДОк 

розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного  
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних  

органів Міністерства юстиції
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом та його територіальни-

ми органами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстрато-
ра, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту (далі — скарги у 
сфері державної реєстрації).

2. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється Мін’юстом та його те-
риторіальними органами у межах компетенції, визначеної законом.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) по-
рушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту здійснюється колегіально, 
крім випадку, передбаченого цим Порядком.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі — колегії), положення про які за-
тверджуються Мін’юстом. Склад колегій затверджується Мін’юстом чи відповідним 
територіальним органом.

3. Скарга у сфері державної реєстрації реєструється у день її надходження до 
Мін’юсту чи відповідного територіального органу відповідно до вимог законодавства 
з організації діловодства у державних органах за умови підписання її скаржником, 
зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Копії документів, що додаються до скарги у сфері державної реєстрації в електро-
нній формі, виготовляються шляхом сканування з обов’язковим накладенням відпо-
відним скаржником кваліфікованого електронного підпису.

Скаржник може відкликати подану ним скаргу у сфері державної реєстрації до 
прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення щодо неї. Від-
кликана скарга у сфері державної реєстрації залишається без розгляду.

4. Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, встановле-
ні Законом України «Про звернення громадян».

5. Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері держав-
ної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет вста-
новлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:

оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;
наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з тако-

го самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження ми-
рової угоди сторін;

наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими сами-
ми сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

наявність рішення Мін’юсту чи його територіального органу з такого самого пи-
тання;

здійснення Мін’юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого 
самого питання від того самого скаржника;

подання скарги особою, яка не має на це повноважень;
закінчення встановленого законом строку подачі скарги;
розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту чи йо-

го територіального органу.
Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної 

реєстрації у строк, визначений абзацом першим цього пункту, також на предмет пе-
ресилання її за належністю Мін’юсту чи іншому територіальному органу.

6. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 
5 цього Порядку встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст 
чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня 
її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням моти-
вів такої відмови. Рішення про відмову у задоволенні скарги у сфері державної реє-
страції з підстави оформлення її без дотримання вимог, визначених законом, не по-
збавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначе-
ного законом строку.

7. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пунк-
ту 5 цього Порядку встановлено наявність підстав для пересилання її за належніс-
тю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган пересилає її не пізніше п’яти днів з 
дня реєстрації Мін’юсту чи іншому територіальному органу з використанням системи 
електронного документообігу, про що повідомляється скаржнику.

Відповідна скарга у сфері державної реєстрації та за наявності додані до неї доку-
менти пересилаються не пізніше наступного робочого дня за належністю Мін’юсту чи 
відповідному територіальному органу в паперовій формі.

8. У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до 
пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав 
для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здій-
снює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень 
закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів держав-
ної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що оскаржуються.

Якщо під час розгляду Мін’юстом скарги у сфері державної реєстрації відповідно 
до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи під-
став для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних по-
рушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здій-
снюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально.

9. Під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін’юст чи відповідний те-
риторіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та 
інших обставин, які мають значення для її об’єктивного розгляду, зокрема шляхом 
перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприєм-
ців та громадських формувань (далі — реєстри), у разі необхідності витребовує до-
кументи (інформацію) і вирішує:

1) чи мало місце рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта 
державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту;

2) чи було оскаржуване рішення, дія або бездіяльність державного реєстратора, 
суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту прийнято, вчинено 
на законних підставах;

3) чи належить задовольнити скаргу у сфері державної реєстрації або відмови-
ти в її задоволенні;

4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим 
способом, ніж визначено ним у скарзі у сфері державної реєстрації;

5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасу-
вання рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправ-
ними, підлягають вчиненню.

10. Для розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально Мін’юст чи 
відповідний територіальний орган запрошує скаржника, державного реєстрато-
ра, суб’єкта державної реєстрації, територіальний орган Мін’юсту, рішення, дія або 
бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у 
скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей ре-
єстрів.

Відсутність осіб, визначених абзацом першим цього пункту, під час розгляду скар-
ги у сфері державної реєстрації колегіально не є перешкодою для її розгляду.

11. Мін’юст чи відповідний територіальний орган своєчасно, але не пізніше ніж 
за два дні до дня розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально повідо-
мляє особам, визначеним у пункті 10 цього Порядку, про час і місце засідання коле-
гії шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту та додатково 
одним з таких способів:

1) телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі у сфері держав-
ної реєстрації, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офі-
ційних джерел);

2) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у 
скарзі у сфері державної реєстрації, доданих до неї документах, повідомлено заін-
тересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел).

12. Копії скарги у сфері державної реєстрації та доданих до неї документів нада-
ються особам, визначеним у пункті 10 цього Порядку (крім скаржника), в день роз-
гляду Мін’юстом чи відповідним територіальним органом скарги у сфері державної 
реєстрації колегіально.

За відповідним клопотанням осіб, визначених в абзаці першому цього пункту, ко-
легія відкладає розгляд скарги у сфері державної реєстрації на не більше ніж одну 
годину для забезпечення можливості ознайомлення таких осіб з відповідною скар-
гою та доданих до неї документів. Особи, визначені в абзаці першому цього пункту, 
мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстра-
ції, які обов’язково приймаються колегією до розгляду.

У разі повідомлення особами, що беруть участь у розгляді скарги у сфері дер-
жавної реєстрації колегіально, про наявність судового спору між тими самими сто-
ронами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у відповідній 
скарзі, такі особи подають колегії засвідчену копію відповідного судового рішення.

13. За результатом розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально ко-
легія формує висновок про те, чи:

1) встановлено наявність порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльнос-
ті державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Мін’юсту;

2) підлягає скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи 
частково (з обов’язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття Мін’юстом 
чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених законом.

14. За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, у тому числі 
колегіально, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає рішення про за-
доволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні з під-
став, передбачених законом.

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом чи відповідним 
територіальним органом рішення про задоволення скарги у сфері державної реє-
страції або про відмову в її задоволенні засвідчені в установленому законодавством 
порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії ви-
сновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) роз-
міщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного територіального ор-
гану.

За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації у строки, встанов-
лені Законом України «Про звернення громадян», засвідчені в установленому зако-
нодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального орга-
ну, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегі-
ально) разом із супровідним листом надсилаються скаржнику.

15. Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації буде визнано за 
необхідне проведення правоохоронними органами перевірки зазначених у відповід-
ній скарзі обставин, Мін’юст чи відповідний територіальний орган надсилає відпо-
відні відомості правоохоронним органам для проведення перевірки таких відомос-
тей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припи-
нення порушення закону.

У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації адміністра-
тивного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена стаття-
ми 16611 та 16623 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Мін’юст чи 
відповідний територіальний орган складає протокол про адміністративне правопору-
шення у порядку, визначеному Мін’юстом. При цьому державний реєстратор, упо-
вноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з 
дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установле-
ному законодавством порядку копії рішення Мін’юсту чи його територіального ор-

гану, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для 
складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта держав-
ної реєстрації встановленого абзацом другим цього пункту строку є підставою для 
прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого підпунктом «ґ» пункту 2 частини шос-
тої статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та/або підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої статті 34 Зако-
ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань».

16. Скарга у сфері державної реєстрації та додані до неї документи, інші докумен-
ти (інформація), отримані Мін’юстом чи відповідним територіальним органом, а та-
кож рішення, прийняте за результатом розгляду відповідної скарги, висновки коле-
гії (у разі розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально) зберігаються 
Мін’юстом чи відповідним територіальним органом відповідно до вимог законодав-
ства з організації діловодства у державних органах.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися за звер-
ненням осіб, визначених у пункті 10 цього Порядку, а також на підставі судового рі-
шення.

17. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.
У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги у сфері дер-

жавної реєстрації або про відмову в її задоволенні Мін’юст не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня надходження судового рішення забезпечує:

повторний розгляд скарги у сфері державної реєстрації відповідно до цього По-
рядку (у разі скасування рішення про відмову в задоволенні скарги у сфері держав-
ної реєстрації);

внесення відповідних відомостей до реєстрів відповідно до закону (у разі скасу-
вання рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2019 р. № 1317-р 
Київ

Про погодження призначення Хабарова Д. в.  
виконуючим обов’язки директора  

державного підприємства «Миколаївський  
морський торговельний порт»

Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури щодо призначення Хабаро-
ва Дмитра Валерійовича виконуючим обов’язки директора державного підприємства 
«Миколаївський морський торговельний порт».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1343-р 
Київ

Про звільнення Дідківського в. М. 
з посади першого заступника Голови 

Державної служби України  
з безпеки на транспорті

Звільнити Дідківського В’ячеслава Миколайовича з посади першого заступника 
Голови Державної служби України з безпеки на транспорті відповідно до частини 
першої статті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1344-р 
Київ

Про звільнення Зелді Р. Д.  
з посади заступника Голови Державної  

фіскальної служби України
Звільнити Зелді Роберта Дезидеровича з посади заступника Голови Державної 

фіскальної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1345-р 
Київ

Про призначення ляшка в. к. 
заступником Міністра охорони здоров’я 

України
Призначити Ляшка Віктора Кириловича заступником Міністра охорони здоров’я 

України. 
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5

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

Укргiдрометцентр

Класичний дідух 
зустрічає рівнян

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АТРИБУТИ СВЯТ. Величезний дідух на Різдво зустрів рівнян на 
центральному майдані міста. Його встановили представники облас-
ної організації Українського товариства пам’яток історії та культури.

Загальна висота дідуха від бруківки до вершечка зірки-хрес-
та становить 4,3 метра. Він також відповідає всім сакральним ви-
могам: стоїть на трьох ногах, які творять конусну форму, та має 
чотири канонічних рівні. Вінчає дідух дванадцятикутна зірка — 
символ Творця. До створення величного Дідуха доклалися бага-
то членів товариства, особливо жінки, які займаються відтворен-
ням давніх українських ремесел: ткацтва, вишивання, виготов-
лення оберегів.

Цей різдвяний оберіг зустрічатиме нас на майдані Незалежнос-
ті до завершення циклу новорічно-різдвяних свят, тобто до 21 січ-
ня 2020 року.

Вінничанка у 25 років здобула  
дев’ять дипломів про вищу освіту

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»

ФЕНОМЕН. Це видається 
неймовірним, але факт: 25-річ-
на вінничанка Надія Яворовен-
ко закінчила дев’ять вищих 
навчальних закладів — п’ять 
в Україні й чотири у Фран-
ції. Здобула такі спеціальнос-
ті: менеджмент (університет 
Auvergne I, Франція), управ-
ління підприємствами (Ecole 
Universitaire du Management, 
Франція), менеджмент органі-
зацій (Київський торговельно-
економічний університет), ме-
неджмент готельно-ресторан-
ної справи (Київський торго-
вельно-економічний універси-
тет), бакалавр з права — ди-
плом з відзнакою (Національ-
на академія внутрішніх справ), 
магістр права — диплом з від-
знакою (Національна акаде-
мія внутрішніх справ), перекла-
дач іноземних мов (Université 
Nice Sophia Antipolis, Франція), 
магістр європейського права 
(Institut du Droit, de la Paix et du 
Développement de l’Université 
Nice Sophia Antipolis, Франція).

А днями у Донецькому наці-
ональному університеті імені 
Василя Стуса, який працює у 
Він ниці, Надія англійською мо-
вою захистила магістерську 
роботу за спеціальністю Master 
of Business Administration 
(MBA, бізнес-адміністрування). 
Так вона встановила рекорд 
України за найбільшою кіль-

кістю отриманих дипломів про 
вищу освіту. Цього дня у при-
міщенні Вінницької міської ра-
ди представник Національного 
реєстру рекордів України вру-
чив їй відповідний сертифікат. 
Секретар міської ради Павло 
Яблонський від імені місько-
го голови і всієї територіальної 
громади привітав Надію з чудо-
вою подією. 

«Ми горді за таких вінничан, 
за приклад, який ви даєте на-
шій молоді. Ми дуже хотіли б, 
щоб досвід і знання ви засто-

сували у Вінниці», — зазначив 
він.

Вона любить рідне місто, тут 
ходила до школи, навчалася в 
гімназії. Тут живуть її батьки. 
Тут навчається в аспірантурі. 
і хоч працює у французькому 
місті Ліоні в юридичній компа-
нії, у соціальних мережах сте-
жить за життям і розвитком 
Він ниці.

Таку кількість дипломів ді-
вчина не планувала здобути, а 
просто захопилася навчанням, 
бо наполеглива. Кожна здобу-

та нею спеціальність так чи 
так пов’язана з попередньою. 
«Я не могла б продовжува-
ти навчання ні в Україні, ні у 
Франції, якби не здобула того 
рівня знань із французької мо-
ви, менеджменту та юриспру-
денції, який маю», — зазначи-
ла Надія. 

Вона планує продовжувати 
працювати й готує кандидат-
ську роботу. Однак якщо буде 
потреба поглибити професійні 
знання, то, може, здобуватиме 
й інші дипломи.

У Полтаві реконструюють музей і садибу 
Котляревського

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. «Будеш, бать-
ку, панувати, поки живуть люди; 
Поки сонце в небі сяє, тебе не за-
будуть!» — писав Кобзар у вірші 
«На вічну пам’ять Котляревсько-
му». і як у воду дивився. Не за-
бувають і шанують автора «Ене-
їди», «Москаля-чарівника», «На-
талки Полтавки». 

Нещодавно земляки відзначи-
ли 50-річчя його садиби в Пол-
таві. А під час заходу в керівни-
ків міста виникла ідея зробити 

реконструкцію його літературно-
меморіального музею та сади-
би. Проєкт реконструкції уже го-
товий, за попередніми оцінками, 
він обійдеться міському бюджету 
в 3 мільйони гривень. Після кори-
гування будівництва сума, мож-
ливо, зросте. 

Найбільше коштів знадобить-
ся на ремонт покрівлі — понад 2 
мільйони. Уже є майстри, готові 
перекрити дах за такі гроші. За-
лишається зовсім небагато — ви-
значитися з фінансуванням. Ре-
конструкцію планують розпоча-
ти у третьому кварталі 2020 року.

В місті Цзінань українці навчатимуть 
китайських студентів

Микола ПЕТРУШЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

ОСВІТА. Уперше в історії не-
залежності Україна розпочала 
експорт освітніх послуг у Китай. 
Прорив забезпечив Київський 
національний університет техно-
логій та дизайну, створивши ра-
зом з Технологічним університе-
том Цілу китайсько-український 
заклад вищої освіти Київський 
інститут Технологічного універ-
ситету Цілу в місті Цзінань про-
вінції Шаньдун. До нього на бака-
лаврат уже зараховано 224 сту-
денти. Вибороти право бути пер-

шим КНУТД було дуже важко. 
Адже КНР залучає до співпраці 
лише найпрестижніші універси-
тети світу. На його території пра-
цює майже 100 спільних з іно-
земними партнерами навчаль-
них закладів. Найбільше  — зі 
США, Великої Британії, Франції 
та Німеччини. Права бути рівним 
серед них КНУТД добився плід-
ною роботою і визнанням його ін-
новаційних напрацювань не ли-
ше в Україні, а й за кордоном. 
Не випадково міжнародні екс-
перти назвали Київський націо-
нальний університет технологій 
та дизайну 66-м поміж 100 най-

кращих дизайнерських шкіл сві-
ту. Його факультет біофармтех-
нологій займає 73-ту позицію се-
ред фармацевтичних навчаль-
них закладів. 

— Навчальний процес у Китаї, 
— каже академік НАПН України 
ректор КНУТД іван Грищенко, — 
забезпечують викладачі нашого 
університету за трьома спеціаль-
ностями: дизайн візуальних ко-
мунікацій, біотехнології та біоін-
женерія, хімічна інженерія. Наша 
співпраця з китайськими колега-
ми полягає в тому, щоб поглиб-
лювати інтеграцію двох універ-
ситетів. Вона передбачає стажу-

вання китайських студентів у Ки-
єві, а наших — у місті Цзінань. 
Передбачено, що випускники 
зможуть отримувати подвійний 
диплом: України і Китаю. 

Одним із чинників подолан-
ня китайської стіни була висока 
репутація студентів КНР, які за-
кінчували Київський національ-
ний університет технологій та ди-
зайну. Не випадково саме випус-
кників КНУТД запросили взяти 
участь у конкурсі модельєрів, які 
готуватимуть форму для націо-
нальної збірної Китаю на майбут-
ніх зимових Олімпійських іграх 
2022 року.
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Ось такий різдвяний оберіг зустрічає рівнян та гостей міста

Найбільше коштів знадобиться на ремонт покрівлі садиби

Вінничанка Надія Яворовенко у 25 років здобула 9 дипломів про вищу освіту — 
5 українських і 4 французьких
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