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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ МУШАК: 
«До розгляду базового 

для земреформи 
законопроєкту 

2178-10 в Раді все 
готове. 10 днів на 

ознайомлення минули. 
Справа лише за 

політичною 
волею».

Ажіотаж на пунктах 
пропуску спав

ПЕРЕТИН КОРДОНУ. Протягом останніх днів у пунктах про-
пуску на західній ділянці кордону фіксували прогнозоване збіль-
шення пасажиро-транспортного потоку. Адже після новорічних і 
різдвяних свят на виїзд з України до країн Європейського Союзу 
повертаються співвітчизники, які там тимчасово проживають або 
навчаються. Скупчення транспортних засобів спостерігали май-
же у всіх пунктах пропуску, а на окремих напрямках значні. 

Як повідомляє адміністрація Державної прикордонної служби, 
пропускна спроможність пунктів пропуску не дає змоги одночас-
но забезпечити оформлення великої кількості транспортних засо-
бів. Щоб розвантажити пункти пропуску і пришвидшити оформ-
лення громадян, Держприкордонслужба збільшила кількість при-
кордонних нарядів, посилила режимні заходи в пунктах пропус-
ку, постійно відбувалися обмін інформацією та взаємодія із суміж-
ними країнами, які також відкривали додаткові смуги руху. Нині 
фактично всі пункти пропуску розвантажено. Незначна кількість 
транспорту перебуває лише на окремих напрямках.  

227,552 млрд грн
На таку суму Мінфін розмістив торік 

гривневі ОВДП. Це в 3,5 раза  
перевищує показник 2018 року

10 СЕКУНД ДОЛІ. Світова спільнота наголошує: слід вжити  
всіх  заходів, щоб такий жахливий нещасний випадок ніколи 
не повторився 

Пасажирський літак 
переплутали  
із «крилатою ракетою»

Радник Прем’єр-міністра України про два варіанти 
розгляду документа: за повною і скороченою процедурами 

6 10
 ДОКУМЕНТИ

Аграрії Сумщини надають 
першочергового значення 
не лише виробництву 
сільськогосподарської продукції, 
а й її поглибленій переробці

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання діяльності  
Державного агентства 
спорту» 
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Що їдять наші школярі
УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ.  Уряд приділяє чимало уваги наведенню порядку  
в царині безпеки харчування в закладах освіти

Під час розслідування випад-
ків гострих кишкових ін-

фекцій Держпродспоживслуж-
ба фіксує  значні порушення са-
нітарного законодавства та ви-
мог, що стосуються безпеки 
харчових продуктів. З-поміж 

них недобросовісність поста-
чальників продуктів харчуван-
ня та нестача належного конт-
ролю від адміністрації освітніх 
закладів. Наприклад, для хар-
чування дітей використовують 
сировину та харчові продук-

ти без відповідного маркуван-
ня, тому неможливо довести їх-
ні якість і гарантійні терміни 
зберігання. У школах, де бать-
ки і адміністрація не стежать за 
тим, що потрапить на дитячий 
стіл, школярі їдять продукти, в 

яких закінчився термін придат-
ності, замість вершкового масла 
— спреди тощо.

Під час селекторної наради, 
яка відбулася торік на почат-
ку листопада, Прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук доручив  про-

фільним міністерствам та ке-
рівникам областей у стислий 
термін  підготувати реалістич-
ний план забезпечення належ-
ної організації безпечного 
та якісного харчування в 
закладах освіти. 4

Характер пошкоджень обшивки лайнера не залишає сумнівів: український літак зазнав атаки іранських сил ППО
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29) визначає суб’єктів сфери фізичної культури та спорту, які мають право на ви-
користання у своїй діяльності спортивної вогнепальної зброї;

30) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд 
України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

31) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної 
команди національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та на-
ціональних видів спорту;

32) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов’язану із 
запобіганням використанню допінгу у спорті;

33) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо потреби у фа-
хівцях сфери фізичної культури і спорту, організовує підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, визначає осно-
вні напрями наукових досліджень, проводить науково-дослідні роботи у цій сфері;

34) приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортив-
ної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

35) веде Реєстр визнаних видів спорту в Україні, Реєстр спортивних рекордів з ви-
знаних в Україні видів спорту;

36) здійснює заходи з нагородження переможців змагань, працівників у сфері фі-
зичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо відзначення їх державними на-
городами;

37) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;
38) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо призначення 

державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, 
видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;

39) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо переліку баз 
олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки спортсменів, здійснює 
контроль за їх діяльністю;

40) подає Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо переліку підпри-
ємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спря-
мованості, зокрема аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння 
обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;

41) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефектив-
ністю використання спортивних споруд;

42) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
43) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
44) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає 

їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюдже-
ту;

45) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Націо-
нального олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну до-
помогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпеченню підготовки та участі націо-
нальних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнарод-
ний, Європейський олімпійські комітети, зокрема Олімпійських іграх;

46) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів 
у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реа-
білітації осіб з інвалідністю, надає йому фінансову та організаційну допомогу в за-
безпеченні розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, паралімпійсько-
го та дефлімпійського руху, зміцненні матеріально-технічної бази фізичної культу-
ри і спорту осіб з інвалідністю;

47) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України що-
до розвитку неолімпійських видів спорту, може надавати йому фінансову та органі-
заційну допомогу з підготовки та участі національних збірних команд України у Всес-
вітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спор-
тивних змаганнях;

48) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів Укра-
їни порядку всеукраїнське громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямо-
ваності ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних 
міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів 
фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше 
не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародни-
ми договорами України;

49) враховує під час розроблення нормативних актів щодо організації та прове-
дення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які 
провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопору-
шень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам та-
кого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні право-
порушення;

50) в разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат 
офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне пра-
вопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного 
спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу вживає за-
ходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинен-
ня відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в разі необхідності — правоохо-
ронні органи;

51) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних 
змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офі-
ційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в поряд-
ку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних 
організацій;

52) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних ор-
ганізацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, перед-
баченої законом;

53) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних ор-
ганізацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок 
суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, 
яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

54) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні органі-
зації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до 
закону;

55) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними 
матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули чи могли вплину-
ти на результати офіційних спортивних змагань;

56) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз’яснювальну 
роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результа-
ти офіційних спортивних змагань;

57) здійснює розгляд в установленому порядку звернень фізичних і юридичних 
осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Держспорту, підприємств, установ та організа-
цій, що належать до сфери його управління;

58) затверджує відповідно до законодавства кошториси витрат на проведення за-
ходів, необхідних для виконання своїх завдань, виконує в установленому порядку 
функції замовника під час закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб;

59) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держспорт з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів 

щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держспорту;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держспорту, організовує роботу з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апа-
рату Держспорту;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, здійснення 
управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень 
та оцінку ефективності їх використання, здійснення внутрішнього контролю за взят-
тям бюджетних зобов’язань і витрачанням бюджетних коштів та організацію, веден-
ня бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності у порядку, вста-
новленому законодавством;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію дер-
жавної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим до-
ступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апара-
ті Держспорту;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з 
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань 
цивільного захисту, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання 
правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні 
або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення грома-
дян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститу-
тами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю 
Держспорту, врахування громадської думки під час формування та реалізації дер-
жавної політики у сферах, що належать до компетенції Держспорту;

8) сприяє засобам масової інформації з висвітлення питань, що належать до ком-
петенції Держспорту;

9) провадить в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу ді-
яльність з питань, що належать до його компетенції;

10) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповід-
но до встановлених правил.

6. Держспорт для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вче-

них і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали від державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конфе-
ренції, семінари з питань, що належать до компетенції Держспорту;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, 
державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіцій-
ного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушен-
ня, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утво-
рювати з цією метою відповідні комісії;

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного 
спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснен-
ня щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спор-
тивних змагань;

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, 
що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі 
правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

8) запитувати у суб’єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, не-
обхідну для належного виконання обов’язків, визначених законом;

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов’язкові для ви-
конання рішення;

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних право-
порушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародни-
ми та національними спортивними організаціями.

7. Держспорт у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в уста-
новленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і служ-
бами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчи-
ми та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, ор-
ганами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та орга-
нізаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних ор-
ганізацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Держспорт у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та 
законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, при-
йнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 
видає накази організаційно-розпорядчого характеру, здійснює організацію та контр-
оль за їх виконанням.

9. Держспорт очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з по-
сади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

10. Голова Держспорту:
1) очолює Держспорт, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держ-

спорт у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Рес-
публіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями в Україні та за її межами, а також є суб’єктом протидії корупційним 
правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань;

2) вносить на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозиції щодо за-
безпечення формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, зо-
крема розроблені Держспортом проекти законів, актів Президента України та Кабі-
нету Міністрів України, наказів МКМС, а також позицію щодо проектів, розробника-
ми яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює вико-
нання в апараті Держспорту Конституції та законів України, актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС;

4) забезпечує виконання Держспортом наказів і доручень Міністра культури, мо-
лоді та спорту з питань, що належать до компетенції Держспорту;

5) подає Міністрові культури, молоді та спорту на розгляд пропозиції до визна-
чення пріоритетних напрямів роботи Держспорту та шляхів виконання покладених 
на нього завдань;

6) подає Міністрові культури, молоді та спорту для затвердження плани робо-
ти Держспорту;

7) звітує перед Міністром культури, молоді та спорту про виконання планів робо-
ти Держспорту та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, 
виявлених під час проведення перевірок діяльності Держспорту, а також про притяг-
нення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держ-

спорту;
10) забезпечує взаємодію Держспорту із структурним підрозділом МКМС, визна-

ченим Міністром культури, молоді та спорту відповідальним за взаємодію з Держ-
спортом;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром культури, молоді та спорту 
порядку обміну інформацією між МКМС та Держспортом і своєчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром куль-
тури, молоді та спорту керівників та заступників керівників самостійних структурних 
підрозділів апарату Держспорту, призначає на посади та звільняє з посад інших дер-
жавних службовців і працівників апарату Держспорту (якщо інше не передбачено за-

коном), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у 
порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

13) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держ-
спорту;

14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, за-
тверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на 
посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах своїх повноважень ін-
ші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управ-
ління Держспорту;

15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль 
за її збереженням в апараті Держспорту;

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держ-
спорту, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено зако-
ном);

17) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних 
службовців та працівників апарату Держспорту до відзначення державними нагоро-
дами;

18) утворює комісії, робочі та експертні групи;
19) підписує накази Держспорту;
20) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання 

державними службовцями та працівниками апарату Держспорту доручення;
21) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і працівників Держспорту;
22) залучає за домовленістю з керівниками державних службовців та працівників 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконав-
чої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компе-
тенції Держспорту;

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, 
розпорядником яких є Держспорт;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Голова Держспорту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які при-

значаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно 
до законодавства про державну службу.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держспор-
ту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держспорті може утворю-
ватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу 
Держспорту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з осно-
вних питань діяльності в Держспорті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових кон-
сультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний 
склад, положення про них затверджує Голова Держспорту.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держспорту затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Держспорту затверджує її Голова за погодженням з Міністром 
культури, молоді та спорту.

Штатний розпис, кошторис апарату Держспорту затверджує його Голова за пого-
дженням з Мінфіном.

14. Держспорт є юридичною особою публічного права, має печатку із зображен-
ням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в ор-
ганах Казначейства.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 грудня 2019 р. № 1160
ЗМІнИ, 

що вносяться до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту
1. В абзаці другому пункту 1 слова «фізичної культури і спорту,» виключити, а після 

слова «кінематографії» доповнити словами «, фізичної культури і спорту».
2. У пункті 3:
1) абзац десятий підпункту 1 виключити;
2) підпункт 2 після слова «кінематографії» доповнити словами «, фізичної культу-

ри і спорту».
3. У пункті 4:
1) підпункт 199 доповнити абзацом такого змісту:
«порядок надання категорій спортивним школам;»;
2) підпункти 195, 197, 198, 200, 203—209, 212, 214, 217, 218, 220—222, 227 ви-

ключити;
3) підпункти 234—241 викласти в такій редакції:
«234) забезпечує урахування під час розроблення та затвердження нормативних 

актів щодо організації та проведення офіційних спортивних змагань конфлікту ін-
тересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як переду-
мову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, сприяє запобіган-
ню організаційно-нормативним передумовам такого впливу та забезпечує їх усунен-
ня, а також встановлення відповідальності і санкцій за корупційні правопорушення;

235) в разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат 
офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке правопорушен-
ня з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного 
змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу сприяє вжиттю заходів до 
припинення правопорушення та невідкладно забезпечує інформування про його вчи-
нення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в разі необхідності — правоохо-
ронних органів;

236) сприяє усуненню у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спор-
тивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведен-
ня офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в по-
рядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортив-
них організацій;

237) сприяє застосуванню встановлених нормативними актами компетентних спор-
тивних організацій санкцій за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, 
передбаченої законом;

238) сприяє застосуванню встановлених нормативними актами компетентних спор-
тивних організацій санкцій до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинуваль-
ний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне право-
порушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного 
змагання;

239) забезпечує інформування в установленому порядку відповідних міжнародних 
спортивних організацій, правоохоронних органів про вжиті заходи та санкції, застосо-
вані відповідно до закону;

240) створює умови для надання необхідної допомоги правоохоронним органам під 
час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули 
чи могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

241) створює умови для проведення через засоби масової інформації просвітниць-
кої та роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання впливу корупційних право-
порушень на результати офіційних спортивних змагань;».

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

Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального округу Ва-

силенко В. А. просить спадкоємців померлого 22.06.2015 року Куртіко-

ва Миколи Михайловича 21.12.1964 року народження, звернутися для 

оформлення спадкових прав на належне майно до нотаріальної конто-

ри за адресою: Донецька область, місто Авдіївка, вулиця Комунальна, 

буд. № 4, офіс № 1.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ільїну Михайлу Володимировичу, 31.01.1993 року народження, зареєстро-

ваному за адресою: Україна,  АР Крим,  м. Севастополь, вул. Косарева, 7, кв. 76,  
згідно ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися на 3-й 
день за днем опублікування оголошення до слідчого відділу слідчо-
го управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Спаська, буд. 12, каб. №41 до старшого слідчого-криміна-
ліста в ОВС Самохіна Ю. В. для участі у проведенні процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №12018150040000218 від 18.01.2018.

визнати втраченим диплом 

серія № 38020224 від 01.06.2010, 
виданий Київським Національним 
університетом культури і мистецтв 
за спеціальністю «Документознав-
ство та інформаційна діяльність» 

на ім’я Лисенко (Остапчук) 
Інна Миколаївна 31.07.1988 р.н.

Відкрито спадщину після смерті 
23.12.2019 Полякова Йосипа 

Михайловича, 07.11.1938 p. н., 
викликаються спадкоємці. 

Приватний нотаріус 
Київського міського 
нотаріального округу 

O. Г. Шабаніна, б-р Т. Шевченка, 
б. 31, кв. 3, м. Київ.

Обвинуваченому Хабарову А. Ю., АР Крим, м. Феодосія, вул. 
Челнокова, 70, кв. 46. Повідомляємо, що ухвалою Київського 
апеляційного суду від 24 грудня 2019 року закінчено підготовку 
до апеляційного розгляду та призначено апеляційний розгляд за 
апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні 
Гордієнка Б. А. на ухвалу Шевченківського районного суду м. Ки-
єва від 30 вересня 2019 року, якою обвинувальний акт у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Хабарова Андрія Юрі-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 КК України, повернуто прокурору, на 28 січня 
2020 року на 09 год. 45 хв., який відбудеться в приміщенні Ки-
ївського апеляційного суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а, 305, 
зал судового засідання.

Суддя М. А. Васильєва

Київський апеляційний суд повідомляє Рижо-
ву Ірину Володимирівну, що розгляд апеляційної 
скарги захисника обвинуваченої Рижової І. В., Ті-
машова А. С. на вирок Святошинського район-
ного суду м. Києва від 11 липня 2019 року що-
до Рижової Ірини Володимирівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, відкладено на 11 го-
дину 29 січня 2020 року в приміщенні Київсько-
го апеляційного суду за адресою: м. Київ. вул. 
Солом’янська, 2-а.

Суддя В. Б. Зіміна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: Херсонська область,  
м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) викликає Котляревського Михайла Григорови-
ча, 19 липня 1976 року народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський ра-
йон, смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 за фактом 
скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368  
ч.5 КК України, як обвинуваченого, що 17.01.2020 року о 13:00 год., 24.01.2020 року о 13:00 год., 31.01.2020 
року о 13:00 год, 07.02.2020 року о 13:00 год., 14.02.2020 року о 13:00 год., 21.02.2020 року о 13:00 год., 
28.02.2020 року о 13:00 год., 06.03.2020 року о 13:00 год., відбудеться спеціальний судовий розгляд зазна-
ченого кримінального провадження в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої н. в., суддів ведяш-
кіної Ю. в., Чирського Г. М., в якому Ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (непри-
буття на виклик без поважної причини більше як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК 
України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1 -4 +1 +6 Черкаська +1 -4 +1 +6

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

Укргiдрометцентр

У Тернополі подякували 
вчителеві… пам’ятником

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СКУЛЬПТУРНА КОМПОЗИЦІЯ. У середмісті Тернополя вшанува-
ли вчителя пам’ятником. Він постав біля спеціалізованої школи з по-
глибленим вивченням іноземних мов №3. На урочистості з нагоди йо-
го відкриття зібралися учні, педагоги, міська влада. Спорудити брон-
зову скульптуру, щоб, за словами начальниці управління освіти і на-
уки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, вивищити особис-
тість учителя, професіонала, вирішили ще два роки тому. Але прагну-
ли надати пам’ятникові філософського змісту, ніж, як зазначив заступ-
ник міського голови Леонід Бицюра, вигляду фoрмальнoгo прoфілю, 
oбразу чoлoвіка чи жінки. Тож на постаменті скульптурної композиції 
з’явилися першокласниця з квітами та абеткою, хлопець з навушни-
ками й розгорнутою книжкою в руках, а над аркою злітають увись ле-
леки. Автор пам’ятника київський скульптор Тарас Цюпа, архітектор 
Сергій Гора. Над втіленням задуму та встановлення скульптурної ком-
позиції на честь учителя працювали майже два роки. На споруджен-
ня пам’ятника витратили понад мільйон гривень громадського бюдже-
ту та меценатів. ініціатива встановлення в Тернополі пам’ятника вчите-
леві стала переможцем громадського бюджету міста. Це означає, що 
тернополяни самі, голосуючи, обирали, на які добрі справи витратити 
кошти з міської скарбниці. Тоді за цей проєкт висловилися понад 1000 
містян. Бронзова скульптура стала не лише щирою подякою вчителе-
ві за його важку і шляхетну справу, а й окрасою обласного центру, ту-
ристичною цікавинкою.

Ушанували легендарного житомирця 
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр»

ГОРДІСТЬ. На будинку в Жи-
томирі, де мешкав герой-підпіль-
ник Франц Бржезицький, відкри-
ли меморіальну дошку. На про-
зорому матеріалі пам’ятної до-
шки напис українською і поль-
ською мовами про Франца 
Бржезицького і його портрет, де 
він зображений з добре знайо-
мою житомирцям іронічною по-
смішкою. За допомогою QR-
коду можна дізнатися, ким був 
той, хто заслужив повагу і вдяч-
ну пам’ять у рідному Житомирі й 
далекій Польщі.

Франц Бржезицький наро-
дився 4 вересня 1924 року в 
сім’ї житомирців-поляків, яка за-
знала переслідувань у 1937 ро-
ці. Батька розстріляли, матір за-
слали в Сибір, а на 13-річного 
підлітка очікувала хресна доро-
га вихованця спеціалізованого 
дитбудинку. Юний Франц утік 
від радянських катів-енкаведис-
тів і переховувася у Житомирі, 
доки якимсь дивом не влашту-
вався на роботу в пекарню. Під 
час Другої світової війни хло-
пець разом із друзями створив 
молодіжну антифашистську ор-
ганізацію. Наприкінці 1942-го під 

час повальних арештів 18-річ-
ний Бржезицький опинився в 
казематах гестапо, зазнав ка-
тувань. Його відправили у табір 
смерті Майданек. із 1240 в’язнів 
цього етапу дивом вціліли і по-
вернулися до Житомира лише 
семеро.

Відразу після звільнення з 
концтабору його мобілізували до 
червоної армії, а потім, як тако-
го, що «перебував в окупації», 
відправили із Дрездена на Во-
линь, де регулярні радянські вій-
ська ще довго воювали з банде-
рівцями. Мужній і відвертий по-

ляк, який не мав жодних симпа-
тій до сталінського режиму, десь 
прохопився необережним сло-
вом, і його звинуватили в «ан-
тирадянській агітації». Він знов 
опинився в концтаборі, умови 
утримання в якому мало відріз-
нялися від нацистських «фабрик 
смерті».

Тільки після смерті Сталіна та 
амністії в’язень двох тоталітар-
них режимів повернувся в рідний 
Житомир, де аж до виходу на 
пенсію працював будівельником. 
Про себе говорив, що «закінчив 
аж дві академії: в одній ректором 
був Гітлер, у другій — Сталін».

Важкі випробування не озло-
били Бржезицького. У пам’яті 
містян він залишився доброю і 
світлою людиною, яка вважала 
себе поляком за національністю 
і українцем за станом душі. Ве-
теран з іронією ставився до на-
городжень «за вислугу років», як 
він називав ювілейні медалі, од-
нак гордився польськими відзна-
ками «Хрест засланця Сибіру» і 
хрестом «Ветеран боротьби за 
незалежність Республіки Поль-
ща». Сенсом його життя було 
протистояння великодержавно-
му російському шовінізму й на-
цистському та більшовицькому 
тоталітарним режимам.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Переповнена зала Рів-
ненського обласного му-

зично-драматичного теа-
тру в очікуванні дива. І во-
но приходить: чисте, як ди-
тяча сльоза, і неймовірно до-
бре та щире. «Казка на білих 
лапах» — емоційний різд-
вяний проєкт львівської во-
кальної формації «Піккар-
дійська терція», який роз-
почався з Рівного. Тепер йо-
го благодійний шлях про-

ляже Україною. Унікаль-
ність різдвяної містерії в то-
му, що разом із піккардійця-
ми  на сцені 12 незрячих ді-
тей 4—12 років. Вони з Рів-
ненщини, Львівщини, Тер-
нопілля, Івано-Франківщи-
ни, Миколаївщини, Харків-
щини і виступають у ролі 
персонажів вертепу. На сце-
ні звучать і хіти «Піккардій-
ської терції», і дев’ять но-
вих різдвяних пісень. Автор 
музики різдвяної добірки 
— піккардієць Ярослав Ну-
дик, запис альбому підтри-

мав Український культур-
ний фонд, костюми спроєк-
тувала й пошила львівська 
дизайнерка Івона Лобан.

«Тут поєдналися дитяча 
безпосередність і незмінний 
піккардійський дух, — ка-
же художній керівник во-
кальної формації Володи-
мир Якимець. — Працюю-
чи з діт ками, ми й самі нена-
че повернулися в дитинство, 
відчули диво Різдва, прига-
дали світло і радість, яки-
ми живе дитина від святого 
Миколая до Йордану».

Напевне, доброчинне дій-
ство не було б таким яскра-
вим, якби не директорка 
Львівської обласної спіл-
ки інвалідів Оксана Потин-
ко, яка розробила методи-
ки роботи з незрячими ді-
тьми. Вона радо ділиться 
ними з педагогами з інклю-
зії. До речі, саме в рівнен-
ському театрі напередодні 
відбувся її майстер-клас, на 
який з’їхалося 100 педагогів, 
адже суспільство дуже по-
требує такого зближення.

А підбирати дітей 
для проєкту небайду-
жа львів’янка почала по-
над рік тому. Приміром, 
дев’ятирічний Іванко Одей-
чук із Березного на Рівнен-
щині єдиний хлопчик у ньо-
му. «Ми з Оксаною Потин-
ко познайомилися п’ять ро-
ків тому, — розповідає ма-
ма Іванка Ольга Одейчук. 
— Нам дуже хотілося вчи-
тися у звичайній школі, тож 
приїздили до пані Окса-
ни на консультації, бо зна-
ли, що в Європі такі мето-
дики є.  Іванко таки пішов 
до звичайної школи, я пе-
рекваліфікувалася на вчи-
теля-тифлопедагога, яких 
у нашому містечку досі не 
було. До речі, є перша пере-
мога: торік Іванко посів тре-
тє місце на районному етапі 
конкурсу з української мо-
ви імені Петра Яцика («УК» 
розповідав про це). Якось 
Оксана попросила записа-
ти на диктофон вірші у ви-
конанні Іванка й надіслати 
їй запис. Виявляється, вона 
вже жила ідеєю залучити 
дітей до великої сцени. Наш 
Іванко пройшов добір».

Ось так здійснилася мрія 
хлопчика стати таким, як 
усі діти, а його мами — подо-
рожувати. Тепер вони нео-
дмінно мандрують удвох. Чи 
може бути більше щастя?
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Тернополяни підтримали цей проєкт пам’ятника

ДІЙСТВО. З Рівного розпочато всеукраїнський 
тур «Піккардійської терції» та незрячих діток

Меморіальна дошка на честь 
Франца Бржезицького нагадує, 
що для гордих і незламних 
людей є цінності, дорожчі  
за власне життя
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