
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

п’ятниця, 17 СІЧНЯ 2020 РОКУ  №9 (6623)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 січня 2020 року
USD 2409.23 EUR 2690.03 RUB 3.9153 / AU 37477.02 AG 434.20 PT 24941.55 PD 57331.96

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Нам потрібно більше 

навчань і більше 
спільних дій із НАТО. 

Навчання важливі  
для розбудови нашої 

системи національної 
стійкості у протидії 
гібридним загрозам».

Гральний бізнес 
працюватиме  
на бюджет

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. У першому читанні Верховна Рада ухва-
лила проєкт закону «Про державне регулювання діяльності щодо 
організації та проведення азартних ігор» (№2285-д). «Коли ухва-
лимо цей закон, то отримаємо нормальний цивілізований ринок 
азартних ігор. Передбачається введення вікових обмежень — до-
зволено грати в азартні ігри особам, старшим 21 року. Чітко ре-
гламентується відповідальність бізнесу за провокацію та сприян-
ня ігровій залежності лудоманії. Запроваджується кримінальна від-
повідальність за організацію азартних ігор без ліцензії», — цитує 
Укрінформ слова голови підкомітету з питань організації та оподат-
кування грального бізнесу парламентського Комітету з питань фі-
нансів Олега Марусяка.  Законопроєкт дозволяє розташовувати 
зали з гральними автоматами лише в готелях три — п’ять зірок. Не 
буде жодних залів так званих миттєвих лотерей, під які маскують-
ся гральні зали, а також реклами азартних ігор як способу легкого 
збагачення. Уже за перший рік бюджет від грального бізнесу може 
отримати 2,5—4 мільярди гривень податків. 

11,668 млрд грн
становив на 1 січня обсяг ресурсів 

Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. Це на 18,6% менше від торішнього 

аналогічного показника 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСЛУГ. Програма медичних гарантій 
— послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати 
безплатно, — запрацює в повному обсязі з 1 квітня 2020 року

П’ять пріоритетів 
лікування  

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської  
та євроатлантичної інтеграції про спільні навчання  
в Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість — 2020»

6 8 На Миколаївщині вперше за 
історію України виправдали 
чоловіка, який вирощував 
коноплі для власних 
медичних потреб

СОЦІУМ

Економіка 
України за 
січень — 
листопад 
2019 року
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ЗАтВЕРДЖЕнО 
постановою центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям 

та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних 
цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів народного депутата України 

15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

До цього переліку входять і безплатні послуги під час пологів
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оголошення

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

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
1. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково–касового обслуговування банків-

ських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані 
в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р.,з усіма наступними змінами та доповненнями, наступ-
них змін, а саме:

Викласти визначення «Договір-анкета» у Правилах в наступній редакції:
«Договір-анкета» — укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил «Договір-анкета про від-

криття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Прави-
лами)» без додатків, або «Договір-анкета про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговуван-
ня платіжної картки (з Правилами)» без додатків, або «Договір-анкета комплексного розрахунково-касово-
го обслуговування (з Правилами)» без додатків або Договір про елітарне персональне банківське обслуго-
вування «Personal Banking». Cторони домовились, що  підписання Договору-анкети з боку Банку може бути 
вчинене як власноручно уповноваженими особами Банку, так і шляхом використання аналогу власноручно-
го підпису уповноваженої особи Банку, що наведений нижче:

Заступник Голови правління АТ «УКРСИББАНК»            Лежнін К. П.

2. Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у 
національній і іноземних валютах в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила обслуговування рахунків), які розмі-
щені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях уста-
нов Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 116(4366) від 20.06.2008 р., з усіма наступними змі-
нами та доповненнями, наступних змін, а саме:

Викласти визначення «Договір» у Правилах обслуговування рахунків в наступній редакції: 
«Договір-анкета про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку фізичної особи або До-

говір-анкета про відкриття фізичною особою на користь іншої фізичної особи банківського поточного ра-
хунку та його обслуговування або Договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково — касове об-
слуговування банківських рахунків фізичної особи або Договір-анкета комплексного розрахунково-касово-
го обслуговування з усіма додатками, у т.ч. тарифами, укладеними додатковими угодами до нього, або До-
говір про елітарне персональне банківське обслуговування «Personal Banking» та ці Правила, які регламен-
тують порядок відкриття та обслуговування Рахунків фізичної особи в національній та іноземній валюті та 
порядок приймання готівкових коштів від Клієнта та зарахування їх на Рахунок(-ки).»

Доповнити Правила обслуговування рахунків п.2.4. у наступній редакції:
«2.4. Сторони погодили, що у випадку, коли Клієнтом за Договором є фізична особа — нерезидент, для 

зарахування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються такому Клієнту іншим нерези-
дентом у безготівковій формі і підлягають оподаткуванню, Клієнт відповідно до вимог законодавства Укра-
їни відкриває окремий поточний рахунок. Режим використання коштів за таким окремим поточним рахун-
ком визначається умовами окремого договору між Банком та Клієнтом та законодавством.».

Також Банк повідомляє про скасування Загальних правил надання послуг Private Banking в АТ «УКРСИБ-
БАНК». Скасування Правил набирає чинності з 11 січня 2021 р.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 17.01.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 17.01.2020 р.

Заступник Голови правління — Начальник Юридичного департаменту  
О. В. Полянчук

До ОГОЛОШЕННЯ  
про організацію конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська,

оприлюдненому у газеті «Урядовий кур’єр» від 03.08.2019 № 147 (6510),
у зв’язку з реорганізацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики  

та захисту довкілля (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи  
центральних органів виконавчої влади») вносяться такі зміни

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого організовано конкурс: Постанова Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 року 
№ 1181 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська» 
зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 899; 

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у конкурсі приймаються до 04.02.2020 Міністерством енер-
гетики та захисту довкілля за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601;

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2018 року № 1181 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобувати-
муться у межах ділянки Охтирська» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 899;

плата за участь у конкурсі становить 300 тисяч гривень або еквівалент цієї суми за курсом Національного банку на дату оплати 
в іноземній валюті;

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля України

ЄДРПОУ одержувача: 37552996
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
рахунок: UA458201720313211001201078707
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1181
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок Міністерства енергетики та захисту довкілля (Мінекоенерго):
отримувач коштів: Ministry of Еnergy and Еnvironmental protection of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» (АТ «Укрексімбанк»);
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, Antonovycha str.,  127;
ЄДРПОУ банку: 00032112
рахунок: UA353223130000025208000000037 (840 – USD, 978 – EUR)
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX
Телефон для довідок: +38 (044) 531-36-16 Олексій Гладкий 

До ОГОЛОШЕННЯ 
про організацію конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська,  

оприлюдненому у газеті «Урядовий кур’єр» від 03.08.2019 № 147 (6510),
у зв’язку з реорганізацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики  

та захисту довкілля (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи  
центральних органів виконавчої влади») вносяться такі зміни

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого організовано конкурс: Постанова Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1178 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунів-
ська» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 901; 

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у конкурсі приймаються до 04.02.2020 Міністерством 
енергетики та захисту довкілля за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601;

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 грудня 2018 року № 1178 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобува-
тимуться у межах ділянки Грунівська» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 901;

плата за участь у конкурсі становить 300 тисяч гривень або еквівалент цієї суми за курсом Національного банку на дату опла-
ти в іноземній валюті;

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі:отримувач коштів: Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля України

ЄДРПОУ одержувача: 37552996
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
рахунок: UA458201720313211001201078707
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1178
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок Міністерства енергетики та захисту довкілля (Мінекоенерго):
отримувач коштів: Ministry of Еnergy and Еnvironmental protection of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» (АТ «Укрексімбанк»);
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, Antonovycha str.,  127;
ЄДРПОУ банку: 00032112
рахунок: UA353223130000025208000000037 (840 – USD, 978 – EUR)
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX
Телефон для довідок: +38 (044) 531-36-16 Олексій Гладкий 

До ОГОЛОШЕННЯ  
про організацію конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська,

оприлюдненому у газеті «Урядовий кур’єр» від 03.08.2019 № 147 (6510),
у зв’язку з реорганізацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики  

та захисту довкілля (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи  
центральних органів виконавчої влади») вносяться такі зміни

рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого організовано конкурс: Постанова Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 року 
№ 1185 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Ічнянська» 
зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 900; 

адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на участь у конкурсі приймаються до 04.02.2020 Міністерством 
енергетики та захисту довкілля за адресою: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601;

вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 грудня 2018 року № 1185 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобува-
тимуться у межах ділянки Ічнянська» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 900;

плата за участь у конкурсі становить 300 тисяч гривень або еквівалент цієї суми за курсом Національного банку на дату опла-
ти в іноземній валюті;

реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля України

ЄДРПОУ одержувача: 37552996
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
рахунок: UA458201720313211001201078707
Призначення платежу: Плата за участь у конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1185
Плата в іноземній валюті вноситься на валютний рахунок Міністерства енергетики та захисту довкілля (Мінекоенерго):
отримувач коштів: Ministry of Еnergy and Еnvironmental protection of Ukraine;
банк одержувача: THE JOINT STOCK COMPANY «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» (АТ «Укрексімбанк»);
адреса банку: Ukraine, 03150 Kiev, Antonovycha str.,  127;
ЄДРПОУ банку: 00032112
рахунок: UA353223130000025208000000037 (840 – USD, 978 – EUR)
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX
Телефон для довідок: +38 (044) 531-36-16 Олексій Гладкий 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області викликає в судове засідання, призначене на 24 
січня 2020 року на 09-30 год, Кушніра Євгена Олексан-
дровича, 08.04.1989 року народження, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме міс-
це проживання: місто Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вулиця 2-го Українського фронту, 32. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Олександрійського місь-
крайонного суду за адресою: м. Олександрія Кіровоград-
ської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя В. В. Орловський

«5 канал» Вітає всіх 

з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Повідомляємо про зміни параметрів мовлення

Формат HD, параметри:

Супутник: ASTRA 4A

Орбітальна позиція: 5o східної довготи

Ретранслятор: 4.202

Частота на прийом: 11747,0 МГц, вертикальна  

поляризація (V)

Параметри спільного мультиплексу:

30 МСимв/с, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4, пілот символи 

ВКЛ.

Ємність Замовника: 5.5 Мбіт/с

Налаштуйте самостійно! Допоможіть сусідам!

Не забудьте про рідних

Третя Харківська міська держнотконтора розшукує 
Дроздовського Тимофія Сергійовича з питання оформ-
лення спадщини після  померлого 21.05.2019 р. Дроз-
довського Сергія Францовича. Звертатися протягом мі-
сяця від публікації за адресою:  м. Харків, пр-т Москов-
ський, 85, тел. 732-57-41. 

Втрачені документи: посвідчення учасника лікві-
дації на ЧАЕС категорії 1 серія А № 026228, вкладиш 
№ 092132 (довічно 25.05.06), посвідчення інвалі-
да війни другої групи інвалідності серія  Б № 559780 
18.02.2002 р., видані на ім’я Желепи Олександра Ми-
колайовича, вважати недісними.

Старобільський районний суд викликає як обвинуваченого Іванова Валерія Васильовича, 18.11.1981 року народження, 
уродженця смт Тошківка, Луганської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: вул. За-
річна, 18/2, м. Первомайськ, Луганської області, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 21 січня 2020 року. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться 
в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: м Старобільськ Луганської області, вул. Ми-
ру, З8-А, головуючий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. З ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 7 липня 1967 року народження, на підставі ст.ст.111, 134, 135, 314, 

абзацу 5 ч. З ст.323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в статусі об-
винуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження №22017050000000284 від 25 вересня 2017 ро-
ку за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5, каб. 312, 20 січня 2020 року о 10 год. 45 хв. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст.138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н. М. Погрібна

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/487/2020

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв. 20 січня 2020 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

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

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинсько-
го О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фозе-
кош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 
2019 року стосовно Януковича В.Ф та за апеляційними скаргами захис-
ників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонського районно-
го суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви 
Байдика О.А. про виправлення описки та заяви Байдика О.А. та Фозекош 
А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстанції відмовлено

  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А. 
  Додатково просимо подати такі документи:

  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей 
заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик:
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого 
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 75 263

Загальний тираж за січень 265 665

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 СічНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0.. -5 0.. +5 Черкаська 0.. -5 0.. +5
Житомирська 0.. -5 0.. +5 Кіровоградська 0.. -5 -1.. +4
Чернігівська 0.. -5 0.. +5 Полтавська 0.. -5 0.. +5
Сумська 0.. -5 0.. +5 Дніпропетровська 0.. -5 0.. +5
Закарпатська -5.. -10 +4.. +9 Одеська -2.. +3 -2.. +3
Рівненська 0.. -5 0.. +5 Миколаївська 0.. -5 0.. +5
Львівська 0.. -5 +4.. +9 Херсонська 0.. -5 0.. +5
Івано-Франківська -5.. -10 +3.. +8 Запорізька 0.. -5 0.. +5
Волинська 0.. -5 0.. +5 Харківська 0.. -5 0.. +5
Хмельницька 0.. -5 -1.. +4 Донецька 0.. -5 0.. +5
Чернівецька -6..-11 +3.. +8 Луганська 0.. -5 0.. +5
Тернопільська 0.. -5 0.. +5 Крим +2.. -3 0.. +5
Вінницька 0.. -5 -1.. +4 Київ -1.. -3  +1.. +3

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

0..5
0..-5

0..5
0..-5

0..5
0..-5

0..5
0..-5

0..5
0..-5

Ф
от

о 
на

да
в 

ав
то

р

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НАШОГО ЦВІТУ. Скульптор 
Микола Солонер народився і 
виріс у Тернополі й уже 20 ро-
ків живе у британській столи-
ці. Проте України не забуває. 
Останніми роками тут мав кіль-
ка персональних виставок. Крім 
Тернополя, експонував твори в 
Національній академії мистецтв 
України, музеї Вікторії та Аль-
берта, Opera Gallery в Лондоні. 
Нині в його мистецькому дороб-
ку вже 650 робіт. чимало з них 
ввійшли до циклу «Метаморфо-
зи сучасного світу», над яким 
працює кілька років. Прикмет-
ним для творчої діяльності Ми-
коли Солонера став постійний 

пошук, експериментальна пра-
ця з різними формами і мате-
ріалами. Цьогорічного січня ми-
тець для краян підготував нову 
експозицію, але не скульптур-
них композицій, а колажів.

Зайнятися колажами Мико-
лу Солонера заохотив сучас-
ний вид паперу, який уперше 
побачив торік в одній з лондон-
ських крамниць. Цей матері-
ал  нагадує «тривимірні мета-
леві дзеркальні відображення», 
вони  яскраві, барвисті, блиску-
чі. Це й стало головним чинни-
ком, щоб узятися за колажі. З 
цього паперу  вирізає ножиця-
ми чи скальпелем фігурки, на-
клеює на дошку. 

Пан Микола розповідає, що 
нині в людей, особливо україн-

ців, дуже багато лиха й нещастя 
в житті. Тож прагне, аби, огля-
даючи його колажі, відвідува-
чі виставки усміхнулися, дода-
ли собі гарного настрою. Тому 
й назвав цю експозицію «Свято 
життя» з циклу «Метаморфози 
сучасного світу», яку відкрив в 
артгалереї Тернопільської об-
ласної організації Національної 
спілки художників України. 

Виставку становлять дев’ять 
творів, чотири з яких Микола 
цьогоріч презентував у музей-
ному комплексі Palazzo Velli 
Expo в Римі під час українсько-
го мистецького фестивалю.

 Хто головний персонаж кола-
жів Миколи Солонера? Дівчина, 
жінка, сповнена символів. Її во-
лосся — здоров’я, щастя, багат-

ство. Обличчя митець вважає 
символом дитячої невинності 
жінки, яка має виховувати і розу-
міти сина чи доньку. А ось жіно-
чу шию трактує як знак пошуку 
матеріальних і духовних ціннос-
тей або прагнення чогось. 

Мандруючи різними країна-
ми, пан Микола зауважив, що 
молоді дівчата і статечні жін-
ки не можуть обійтися без сум-
ки. Тож у колажах відобразив 
цей атрибут матеріального сві-
ту жінки.

Про власні колажі Микола 
Солонер розповідає захопли-
во, щиро. інакше й не може бу-
ти. Адже світ його художніх ви-
творів палахкотить яскравими 
барвами, радістю, добрим на-
строєм.

У Полтаві почистять і паспортизують 
безгоспні ставки 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ЧИСТІ ПЛЕСА. У 2020 році в 
Полтаві чиститимуть і паспор-
тизуватимуть безгоспні ставки, 
яких там понад 70. Річ у тому, 
що ці ставки уже понад 30 років 
залишалися без догляду. Вони 
дедалі більше заростають вод-
ною та болотяною рослинністю, 
частина їх уже навіть не  ставки, 

бо перетворилася на напіввисо-
хлі калюжі. Щоб виправити си-
туацію, в Полтаві створили спе-
ціальну комісію, до складу якої 
увійшли заступники голів рай-
рад, представники Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій і 
фахівці рятувально-водолазної 
служби, яка проведе інвента-
ризацію водойм у межах міста. 
Принагідно планують дослідити 
річки Ворсклу, Коломак і Тара-

пуньку, щоб знати, що з цими 
водоймами робити далі. Якщо у 
ставка є власник, то досліджень 
не проводитимуть. 

Комісія почне працювати від-
разу після Водохреща. Водо-
лази спочатку поміряють гли-
бину і обстежать стан найбіль-
ших і найглибших ставків, де 
купаються й ловлять рибу. По-
тім настане черга менших во-
дойм. Дані порівняють і зро-

блять висновок, а досліджен-
ня планують завершити до по-
чатку купального сезону. Піс-
ля цього зроблять паспорти во-
дойм, у яких вкажуть їхні харак-
теристики, і можна буде почи-
нати масштабний процес очи-
щення ставків. У найближчій 
перспективі в Полтаві створять 
комунальне підприємство, яке 
управлятиме ставками й гідро-
технічними спорудами.

У Сумах і Шостці 
змагалися шахові  
та шашкові родини  

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ СПОРТ. У Сумах уже стали традиційними 
новорічно-різдвяні змагання з шахів, у яких беруть участь сім’ї шану-
вальників цієї гри. Недавно в міському Палаці дітей та юнацтва від-
бувся десятий турнір «Тато, мама, я — шахова сім’я», в якому взяли 
участь представники різних вікових категорій. У старшій перемогу 
святкували сім’я Наумових, молодшій — Пупченків. Визначали дру-
ге, третє і четверте місця, за які шахісти одержали медалі відповід-
ного ґатунку, грамоти, солодкі призи від спонсорів.

А в Шостці у приміщенні Малої академії наук мірялися інтелекту-
альними силами шанувальники шашок: у турнірі взяли участь 28 до-
рослих і юних прихильників цієї гри, зокрема із сусіднього Кролев-
ця. Цікавинкою турніру стала участь шашкіста уродженця Коното-
па майстра IDF Віталія Каминіна та його дев’ятирічного сина Марка, 
чемпіона світу серед хлопчиків віком до 10 років у бліц, швидкому і 
класичному контролі.

За підсумками партій визначено переможців і призерів серед чо-
ловіків, жінок, молоді та ветеранів. Крім грамот, медалей і призів, 
четверо учасників відзначили заохочувальними нагородами за кра-
щі шашкові комбінації.
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На Вінниччині збільшилося поголів’я  
диких свиней

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. У підрозділах Він-
ницького обласного управлін-
ня лісового та мисливсько-
го господарства переймають-
ся зростанням поголів’я диких 
тварин. Для цього у лісгоспах 
для їх напіввільного утриман-
ня створено вольєри загаль-
ною площею понад 600 гек-
тарів. Турбота про збільшен-
ня чисельності мисливських 
тварин дає результат. Якщо, 
за даними обліку, 2017 року 

в мисливських угіддях області 
налічувалося 1258 голів диких 
кабанів, то тепер їх на понад 
дві сотні більше. До речі, пер-
ший вольєр у держлісгоспах 
області було створено дев’ять 
років тому в Дашівському лі-
сомисливському господарстві. 

Майже 60 диких свиней 
мешкають у просторому во-
льєрі Вороновицького та Шен-
дерівського лісництв Вінниць-
кого лісгоспу. Про них дбають 
два охоронці та єгер, лісничі й 
мисливствознавець. Як розпо-
вів єгер Василь Царук, твари-

ни розділилися на два стада, 
кожне з яких має свою тери-
торію, проте між собою не во-
рогують. Одне стадо не підхо-
дить до людей близько, а дру-
ге підпускає до себе на без-
печну відстань. Разом стада 
зустрічаються під час годівлі.

У раціоні диких кабанів — 
кукурудза, буряки, пшени-
ця, зернові відходи, капустя-
не листя, які лісівники заготов-
ляють для зимової підгодівлі 
влітку та восени. На території 
вольєра достатньо природних 
кормів, але дикі свині люблять 

підгодівлю і за розпорядком 
дня очікують гостинців від лю-
дей. А після цього смакують 
жолудями, риють ґрунт у по-
шуку хробаків та комах. 

Для поросят тут  відвели 
окрему ділянку, постеливши 
солому. Утім, у диких поросят 
міцний імунітет: і у 20-градус-
ні морози вони народжуються 
та виживають. Можуть спати у 
снігу разом з дорослими.

Коли чисельність поголів’я 
диких свиней зросте до опти-
мальної, лісівники випустять їх 
у природне середовище.

сніг

Про власні колажі Микола Солонер розповідає захоплено

«Свято життя» від українського митця  
з Лондона

Білі починають, а виграють усі
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