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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін  
до Статуту Державної 
інноваційної фінансово-кредитної 
установи»

Майбутній держсекретар США 
Ентоні Блінкен має українське 
коріння, активно протидіє 
агресивній політиці РФ і… 
професійно грає на гітарі

ГЕОПОЛІТИКА

Прем’єр-міністр про ключовий аспект документа,  
який залишається збалансованим і реалістичним  
для виконання                 4

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

95%
становить будівельна готовність 134 

шкіл, де до кінця року буде завершено 
роботи за програмою «Велике 

будівництво» 

«Знайдено можливість 
зменшити дефіцит 

держбюджету 
відносно ВВП з 6% 

до 5,5%. У бюджеті 
цього року дефіцит 

закладали на рівні 
7,5%».

Голодне лихоліття 

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ. 28 листопада в Україні вшановують жертв 
однієї з масштабних, цинічних, жахливих і потворних 
трагедій у вітчизняній історії — людомору 

2-3

Попереду вирішальний 
тиждень 

ПРОТИДІЯ ВІРУСУ. Уже за тиждень, після перших підсумків 
карантину вихідного дня, стане зрозуміло, чи слід застосовува-
ти повний локдаун. «Ми намагаємося збити темпи зростання за-
хворюваності на COVID-19, щоб стабілізувати ситуацію. І за цей 
час збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим 
обладнанням. Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після то-
го, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалюва-
ти рішення, — зазначив заступник керівника Офісу Президента  
Кирило Тимошенко. — «Ми радимося з місцевою владою, щоб усі 
ухвалили це рішення і не було місцевого сепаратизму. Якщо буде 
локдаун, ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздале-
гідь. Але це якщо він буде».

Немає чіткого показника граничної кількості нових хворих за 
добу, за якого медична система не буде справлятися. — Має 
значення також число тих, хто одужав, тривалість перебування 
в лікарнях тощо, повідомляє пресслужба ОПУ. Тому важливі по-
казники кількості заражень та вільних місць у лікарнях.
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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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  ✧

Оголошення № 286/5/8697-НЕР 
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, 

м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіо-
нах України;

2.2. лоти: лот 1 — м. Дніпро, до 50 квартир; лот 2 —  
м. Луцьк, до 50 квартир; лот 3 — м. Львів, до 70 квартир; 
лот 4 — м. Івано-Франківськ, до 50 квартир; лот 5 — м. Ки-
їв, до 200 квартир; лот 6 — м. Васильків Київської облас-
ті, до 50 квартир; лот 7 — м. Миколаїв, до 40 квартир; лот 
8 — м. Одеса, до 50 квартир; лот 9 — м. Рівне, до 20 квар-
тир; лот 10 — м. Вінниця, до 50 квартир; лот 11 — м. Хар-
ків, до 50 квартир; лот 12 — м. Хмельницький, до 50 квар-
тир; лот 13 — м. Чернівці, до 20 квартир; лот 14 — м. Жи-
томир, до 30 квартир; лот 15 — м. Ірпінь Київської облас-
ті, до 30 квартир; лот 16 — м. Бориспіль Київської області, 
до 30 квартир; лот 17 — м. Бровари Київської області, до 
50 квартир; лот 18 — м. Біла Церква Київської області, до 
30 квартир; лот 19 — с. Таїрова, с. Фонтанка, смт Авангард, 
смт Хлібодарське Одеської області, до 50 квартир; лот 20 —  
с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району 
Київської області, до 30 квартир; лот 21 — с. Петропавлів-
ська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 
області, до 30 квартир; лот 22 — с. Крюківщина Києво-Свя-

тошинського району Київської області, до 30 квартир; лот 
23 — м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської 
області, до 30 квартир, лот 24 — м. Ковель, до 37 квартир.

3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується 
інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні 
закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо 
закупівлі квартир.

4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 
24.12.2020; 

на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформ-
лення права власності на квартири за Державою Україна в 
особі Міністерства оборони України — до 31.03.2021);

термін дії договорів: на вторинному ринку — до 
31.12.2020; на умовах пайової участі — до 31.12.2021.

5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департа-

мент державних закупівель та постачання матеріальних ре-
сурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;

5.2. подання: термін — до 12:00 09.12.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 09.12.2020, кімна-

та 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати 

зв’язок з учасниками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко 
Олена Леонідівна, Присяжнюк Вікторія Іванівна, тел. (044) 
4547459, zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олексан-
дрівна, тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

Товариство з додатковою відповідальністю 
Страхова компанія «Альфа-Гарант» 

(код за ЄДРПОУ 32382598, місцезнаходжен-
ня: 01133, Україна, м. Київ, бул. Лесі Укра-
їнки, 26) повідомляє, що загальними збо-
рами учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант» 
20.11.2020 р. було прийнято рішення про 
зменшення статутного капіталу ТДВ СК «Аль-
фа-Гарант». Наразі розмір статутного капіта-
лу становить 65000000,00 грн.

Відповідно до чинного законодавства 
України, у разі, якщо кредитор після надхо-
дження йому повідомлення щодо прийнят-
тя рішення про зменшення статутного капі-
талу ТДВ СК «Альфа-Гарант» не звернувся 
з письмовою вимогою до товариства протя-
гом 30 днів з дня цього повідомлення, вважа-
ється, що він не вимагає від ТДВ СК «Альфа-
Гарант» вчинення додаткових дій щодо вико-
нання зобов’язань перед ним.

З документами щодо прийняття рішен-
ня про зменшення статутного капіталу 
кредитори можуть ознайомитись у юри-
дичному управлінні у робочі дні з 10 до 12 
години протягом терміну, передбачено-
го чинним Законодавством України за на-
ступною адресою: 01133, Україна, м. Київ, 
бул. Лесі Українки, 26 та на сайті компанії 
https://alfagarant.com/.

Південно-західне міжобласне  

територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відді-

лення 12.08.2020 року розпорядженням 

№72/30-рп/к розпочато розгляд справи 

№72/29-20 відносно ТОВ «МЕГАУКРБУД» 

(ідентифікаційний код — 40458886), ТОВ 

«КРИВОРІЖСТАЛЬ-Б» (ідентифікаційний код 

— 39468330).
Південно-західне міжобласне  

територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відді-

лення 25.09.2020 року розпорядженням 

№72/35-рп/к розпочато розгляд справи 

№72/34-20 відносно ТОВ «МАРІ ФУДС» (іден-

тифікаційний код — 41644375), ТОВ «Торго-

ва компанія «Світ продуктів» (ідентифікацій-

ний код — 39787081).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення  
Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відділення 07.08.2020 року розпорядженням 
№72/28-рп/к розпочато розгляд справи №72/27-20 відносно ФОП Ромашко А.С. 
(ідентифікаційний код — 2614303623), ФОП Мишко Т.Г. (ідентифікаційний код — 
3093904863).

Втрачений паспорт громадянина Украї-

ни № 002431915, виданий 19.10.2018 ро-

ку органом 3228 на ім’я Малік Тетяна Ми-

колаївна, 

вважати недійсним.

Документи, а саме — право власності 
та технічний паспорт на квартиру за адре-
сою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 36, 
кв. 45, видані на ім’я Юреско Євгенії Єли-
сеївни,

вважати втраченими.

Втрачене посвідчення учасника бойо-
вих дій серія УБД №217588 на ім’я Бєл-
кіна Віктора Михайловича, видане Голо-
вним управлінням персоналу Генераль-
ного штабу Збройних Сил Ураїни 24 січ-
ня 2019 року,

вважати недійсним.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Протоколу про внесення 
змін до Статуту Організації за демократію  

та економічний розвиток — ГУАМ
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Протокол про внесення змін до Статуту Організації за демократію та економічний роз-

виток — ГУАМ, затверджений на 34-му засіданні Ради міністрів закордонних справ 26 ве-
ресня 2019 року у м. Нью-Йорк, який набирає чинності в порядку, передбаченому статтею 
19 Статуту Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ, ратифікувати.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 листопада 2020 року
№ 997-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання України до Конвенції 

про заснування Міжнародної організації 
законодавчої метрології

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Приєднатися до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої 

метрології, учиненої 12 жовтня 1955 року в м. Париж, яка набирає чинності для Укра-
їни через тридцять днів після здачі на зберігання її документа про приєднання.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 листопада 2020 року
№ 998-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення від тимчасового виконання 
обов’язків голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації
Увільнити РЕШЕТІЛОВА Георгія Олександровича від тимчасового виконання 

обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
25 листопада 2020 року
№ 516/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Кіма  

головою Миколаївської обласної державної 
адміністрації

Призначити КІМА Віталія Олександровича головою Миколаївської обласної дер-
жавної адміністрації.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
25 листопада 2020 року
№ 517/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1171 
Київ

Деякі питання виплати соціальної  
допомоги на дітей фізичним  

особам — підприємцям
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відновити на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 р. дію пунктів 1 і 2 поста-

нови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 «Деякі питання соціальної 
підтримки сімей з дітьми» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1208, № 43, 
ст. 1394, № 46, ст. 1474, № 61, ст. 1981).

У зв’язку з цим у переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлен-

ня карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним по-
ширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029), пункти 1 і 4 виключити.

2. Установити, що:
особам, які у травні — серпні 2020 р. отримали допомогу на дітей фізичним осо-

бам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до пер-
шої та другої групи платників єдиного податку (далі — допомога на дітей), виплату 
такої допомоги буде здійснено у грудні 2020 р. за листопад і грудень 2020 р. без по-
дання нової заяви та необхідних документів;

допомога на дітей особам, які звертаються за її призначенням вперше із заявою 
та необхідними документами, що повинні бути подані до 15 грудня 2020 р., призна-
чається і виплачується у листопаді та грудні 2020 р. відповідно до Порядку виплати 
допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему 
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 «Де-
які питання соціальної підтримки сімей з дітьми» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 37, ст. 1208).

3. Пункт 5 Порядку використання коштів для надання допомоги на дітей фізичним 
особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 
першої та другої групи платників єдиного податку, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 «Про виділення коштів для надан-
ня допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систе-
му оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1226), викласти в такій редакції:

«5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають регі-
ональним органам соціального захисту населення заявки за встановленою Мінсоц-
політики формою:

до 10 грудня 2020 р. — щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги 
на дітей за листопад і грудень 2020 р. особам, які отримували таку допомогу у трав-
ні — серпні 2020 р.;

до 18 грудня 2020 р. — щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомо-
ги на дітей особам, які звернулися до 15 грудня 2020 р. вперше за призначенням та-
кої допомоги.».

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 лис-
топада 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1173 
Київ

Про внесення зміни до переліку видів 
господарської діяльності, здійснення якої 

дозволяється військовим частинам  
Збройних Сил

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволя-

ється військовим частинам Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 липня 2000 р. № 1171 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, 
ст. 1279; 2015 р., № 80, ст. 2671), доповнивши після позиції
«25.62 Механічне оброблення металевих виробів»

такою позицією:
«25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин (для Держприкордонслужби)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1158 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1158

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У пункті 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклуван-
ня, пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 
2561; 2018 р., № 80, ст. 2674; 2020 р., № 57, ст. 1779, № 73, ст. 2300):

1) абзац десятий після слів «на території відповідної територіальної громади» до-
повнити словами «, згідно з примірним порядком, затвердженим Мінсоцполітики»;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; уси-
новлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; ді-
тей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклу-
вальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; неру-
хомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 
дітей, які до утворення служб у справах дітей міськими, районними у містах (у разі їх 
утворення), сільськими, селищними радами об’єднаних територіальних громад пере-
бували на відповідному обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій (об-
лік потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути уси-
новлені, та кандидатів в усиновлювачі ведуть виключно служби у справах дітей вико-
навчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад).».

2. Пункти  1 і 2 приміток до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2014 р. № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністра-
цій» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2019 р., № 92, ст. 3046; 2020 р., 
 № 14, ст. 557) викласти в такій редакції:

«Примітки.1.  Гранична чисельність працівників облдержадміністрацій   з 1 лип-
ня 2021 р. скорочується на  30 відсотків граничної  чисельності дер-
жавних службовців  структурних  підрозділів з питань соціального 
захисту  населення  облдержадміністрацій та на 30 відсотків  дер-
жавних  службовців служб у справах дітей  облдержадміністрацій. 
2. Гранична чисельність працівників райдержадміністрацій  з 1 лип-
ня 2021 р. скорочується на 100 відсотків загальної  чисельності 
державних соціальних інспекторів  райдержадміністрацій станом на 
1 січня 2020 року.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 783 «Деякі пи-
тання Національної соціальної сервісної служби України» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 73, ст. 2300):

1) у пункті 10 постанови слова «пункту 2 змін, затверджених цією постановою, 
які набирають чинності з 1 січня 2021 р.» замінити словами «який набирає чиннос-
ті з 1 січня 2021 р.,»;

2) у пункті 4 Положення про Національну соціальну сервісну службу України, за-
твердженого зазначеною постановою:

підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) забезпечує:
координацію діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, ви-

конавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, місь-
ких рад об’єднаних територіальних громад з питань соціального захисту населен-
ня щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім’ям (особам), які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, особам з інвалід-
ністю, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, особам з їх числа, іншим  соціально вразливим вер-
ствам населення;

методичний супровід структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, ви-
конавчих міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад з питань соціального захисту населення у части-
ні виплати державних допомог, пільг, житлових субсидій та інших виплат, що прово-
дяться  за рахунок державного бюджету;»;

у підпункті 3:
абзац третій викласти в такій редакції:
«організовує і проводить роботу з формування відповідального батьківства, під-

тримки сімей з дітьми (шляхом виконання програм «пакунок малюка»,»муніципальна 
няня»);»;

абзац десятий виключити;
в абзаці десятому підпункту 5 слова «методичний супровід» замінити словом «ко-

ординацію»;
3) пункт 2 змін, затверджених цією постановою, виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 листопада 2020 р. № 1174 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 1 липня 2020 р. № 559

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 559 «Про реа-

лізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної держав-
ної електронної системи у сфері будівництва» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, 
ст. 1724) такі зміни:

у пункті 1 постанови слова і цифри «з 6 липня по 30 листопада 2020 р.» замінити  сло-
вами і цифрами «з 6 липня 2020 р. по 31 березня 2021 р.»;

у тексті Порядку проведення експериментального проекту щодо запровадження першої 
черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого зазначе-
ною постановою, слова і цифри «по 30 листопада 2020 р.» замінити словами і цифрами 
«2020 р. по 31 березня 2021 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 0 +5 Черкаська +2 -3 0 +5
Житомирська +1 -4 -2 +3 Кіровоградська -2 +3 0 +5
Чернігівська +2 -3 0 +5 Полтавська 0 +5 +2 +7
Сумська -1 +4 0 +5 Дніпропетровська +1 +6 +4 +9
Закарпатська 0 -5 -1 +4 Одеська -1 +4 +2 +7
Рівненська 0 -5 -2 +3 Миколаївська -1 +4 +2 +7
Львівська 0 -5 -2 +3 Херсонська +1 +6 +5 +10
Івано-Франківська 0 -5 -2 +3 Запорізька 0 +5 +4 +9
Волинська 0 -5 -2 +3 Харківська 0 +5 +3 +8
Хмельницька 0 -5 -2 +3 Донецька -1 +4 +3 +8
Чернівецька 0 -5 -2 +3 Луганська -2 +3 +2 +7
Тернопільська 0 -5 -2 +3 Крим +3 +8 +8 +13
Вінницька +1 -4 -2 +3 Київ 0 -2 0 +2

Укргiдрометцентр

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194), 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111, ч. 1 ст. 408 КК України, та повідомляє, що підготовче судове 
засідання відбудеться 03.12.2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Л.Г. Косик

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «МОНОПОЛІУМ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ — 
39785812, повідомляємо про наступне, розпорядженням НБУ за 
№21/1885-ПК від 20.11.2020 р. було анульовано ліцензії на прова-
дження господарської діяльності та зважаючи на рішення загаль-
них зборів учасників № 80 від 25 листопада 2020 року було прийня-
то рішення виключити Товариство з Реєстру фінансових установ та 
анулювати Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК  
№ 655 від 12.11.2015 р. 
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Грудень у дорозі — зима на порозі 
ТРАДИЦІЇ. Обрядове дійство на вечорницях Калита досі посідає особливе місце серед інших 
молодіжних розваг

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра» 

Цього року зима розпо-
чала наступ широким 

фронтом. 15—16 листопа-
да перший сніг білою ков-
дрою завтовшки 8 санти-
метрів укрив Дніпропе-
тровщину, Кіровоградщи-
ну, Луганщину, Полтав-
щину, Сумщину і Харків-
щину. Щоправда, сніго-
пади були лагідними, без 
різкого зниження темпе-
ратури. Але навіть такий 
м’який візит сніжної коро-
леви спричинив масштаб-
ну проблему: власникам 
авто, які не потурбувалися 
завчасно перевзути їх, го-
динами довелося простою-
вати у чергах на СТО, щоб 
замінити літні шини на зи-
мові. Не обійшлося і без 
ДТП з жертвами, що ста-
лися на дорогах, вкритих 
ожеледицею.

Отже, зима настала. 
Якою вона буде? На це за-
питання пошукаємо від-
повіді у прогнозах профе-
сійних і синоптиків-ама-
торів. Не обминемо увагою 
і спостережень за тради-
ційними природними при-
кметами.

Метеорологи повідомля-
ють, що перший місяць зи-
ми буде щедрим на мокрі 
снігопади, але без істотно-
го зниження температу-
ри. Денна здебільшого бу-
де плюсовою, а нічна коли-
ватиметься у межах 5—8 
градусів нижче нуля. Но-
ворічне свято зустрічати-
мемо з дощем. 

Погодні умови на на-
ступні зимові місяці, вес-
ну та літо прогнозувати-
мемо, беручи до уваги на-
родні прикмети. Старі лю-
ди здавна спостерігають 
за ними у такі дні грудне-
вих релігійних свят: Пла-
тона та Романа (1), Тре-
тя Пречиста (4), Катери-
ни (7), Андрія Первозва-
ного (13), Миколая Чудо-
творця (19). 

На Платона та Романа 
виглядали зиму, щоб по-
хвалити її на Масляну не-
ділю (вісім тижнів до Вели-
кодня). Який перший день 
грудня, така й зима. Якщо 
вранці тепло й сонячно, по-
чаток зими буде м’яким, 
малосніжним. Якщо опів-
дні й на ніч приморозить, 
зима буде з частими змі-
нами погоди: буревіями, 
мокрим снігом, морозами 
вночі і відлигами вдень.

Від Третьої Пречистої 
починаються зимові свя-
та. «Введення прийде — 
празників наведе», — ка-
же прислів’я. Це свято ха-
рактеризують такі народ-
ні прикмети. Якщо до ха-
ти завітає молодик, та ще 
й заможний, весь рік ваша 
родина буде при здоров’ї, 
житиме в достатку. Як-
що ж першою завітає ста-
ра жінка — сім’ю обсядуть 
злидні та хвороби. Тому 
бабусям цього дня краще 
не виходити з дому. 

Після Введення і до Бла-
говіщення (7 квітня) вва-
жають за великий гріх ко-
пати чи орати землю, «бо 
вона спочиває і на літо сил 
набирає». Якщо до Пречи-
стої і Катерини (7) трима-
тиметься тепла погода, мо-
розів ще не буде до Варва-
ри (17). «Третя Пречиста 
з водою — літо з травою», 

— кажуть старі люди. Як-
що день буде з морозом, 
він триматиметься до кін-
ця місяця.

Свято Катерини вважа-
ється днем дівочої долі. За 
народним уявленням, доля 
супроводжує людину все 
життя. «Від долі не втечеш 
і не сховаєшся, її конем не 
об’їдеш, від неї не відку-
пишся», — стверджує на-
родна мудрість. 

Історія святої великому-
чениці сягає початку IV ст. 
н. е. Єгиптянка Катерина 
була вродливою дівчиною 
з багатої християнської 
сім’ї. Досягши повноліття, 
вона почала проповідувати 
вчення Ісуса Христа, за що 
імператор Максиміліан, 
який переслідував перших 
християн, наказав скарати 
її мученицькою смертю — 
колесуванням. Нині мощі 
святої зберігаються у хра-
мі на Синайській горі, а на 
місці страти височіє мар-
мурова колона з викарбу-
ваним на ній зображен-
ням голови великомучени-
ці Катерини.

У наш час Катерини — 
одне з обрядових свят мо-
лодіжних вечорниць. Готу-
ють його дівчата. В одній із 
просторих осель у склад-
чину варять спільну вече-
рю — борщ і кашу. Паруб-
ки приносять дівчатам гос-

тинці: бублики, фрукти, 
гарбузове і соняшникове 
насіння. Починалися роз-
ваги. Але без танців, бо Пи-
липівка. 

Головним веселим дій-
ством були ворожіння. Ось 
одне з них. Дівчата по чер-
зі виходять з хати з гор-
щиком каші і на чотири бо-
ки гукають: «Катерино, до-
ле наша, покрий голівонь-
ку — дам каші!» Слуха-
ють, звідки доля озветься 
(закукурікає півень, загав-
кає собака, заірже кінь чи 
замукає корова) — звідти 
слід чекати судженого.

Якщо на Катерини від-
лига й туман, сильних мо-
розів найближчим часом 
не буде. Слід очікувати на 
мокрі снігопади.

Андрієві вечорниці Ка-
лита — свято парубоцьке. 
Складчину організовують 
хлопці. Головний атрибут 
розваг — великий коровай, 
підвішений на шворці до 
сволока у просторій світ-
лиці. Біля нього стоїть охо-
ронець. В одній руці три-
має миску з розведеною 
сажею, у другій — квач із 
клоччя. Кожен охочий ску-
штувати коровая, осідлав-
ши кочергу, йде до охорон-
ця. Відбувається такий діа-
лог: 

 —  Пане, я їду Калиту 
кусати!

 — А я буду по зубах пи-
сати!

 — А я вкушу!
 — А я впишу!
Вершник на кочерзі під-

стрибує і намагається вку-
сити кусок Калити. Охо-
ронець змоченим у са-
жу квачем прикрашає йо-
го обличчя чорною міткою. 
За дозволених три спроби 
рідко кому щастить відку-
сити шматок Калити, що 
гойдається на шворці. Ко-
му це вдається, можна зня-
ти Калиту і розділити між 
учасниками забави.

Якщо на Андрія водойми 
скує крига, а погода безві-
тряна, зима буде лагідною.

Святий Миколай Чу-
дотворець належить до 
визначних святих хрис-
тиянської церкви. З осо-
бливим нетерпінням че-
кають на це свято діти. 
За традицією, в ніч про-
ти 19 грудня батьки кла-
дуть дітям подарунки під 
подушечки. Це роблять 
уночі, щоб діти вірили в 
чудеса. 

Цього дня багато благо-
дійних організацій прово-

дять акції опікування си-
ротами та інвалідами.

За народними прикмета-
ми, «від Миколая зима сил 
набирає». 

Напередодні Нового ро-
ку наведіть лад в обійсті. 
Зберіть весь непотріб і ви-
несіть на смітник. Це про-
сто. Хочеться передусім 
порядку не лише у власно-
му домі, а й у державі.

Із прийдешнім Новим 
роком!

1 грудня  —   День працівників прокуратури; Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом; 1991 року народ 
України вільним волевиявленням на рефе-
рендумі підтвердив Акт проголошення неза-
лежності нашої держави

1—31 грудня  —  Різдвяний піст Пилипівка 
2 грудня  —   Міжнародний день боротьби за скасування 

рабства
3 грудня  —  Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня  —   Введення у храм Пресвятої Богородиці. Тре-

тя Пречиста
5 грудня  —   День працівників статистики; Всесвітній 

день ґрунтів; Міжнародний день доброволь-
ців заради економічного та соціального роз-
витку

6 грудня  —  День Збройних сил України
7 грудня  —   День місцевого самоврядування; Міжнарод-

ний день цивільної авіації
7—13 грудня  —  Всеукраїнський тиждень права
9 грудня  —   Міжнародний день боротьби з корупцією; 

Міжнародний день пам’яті жертв геноциду
10 грудня  —  День прав людини
11 грудня  —  Міжнародний день гір
12 грудня  —   День Сухопутних військ України; Міжнарод-

ний день нейтралітету
13 грудня  —   День благодійництва; апостола Андрія Пер-

возваного
14 грудня  —   День вшанування учасників ліквідації на-

слідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня  —  День працівників суду
17 грудня  —   День працівників Державної виконавчої 

служби
18 грудня  —  Міжнародний день мігранта
19 грудня  —   День адвоката; Святителя Миколая  

Чудо творця
20 грудня  —  Міжнародний день солідарності людей
22 грудня  —   День енергетика; День працівників дипло-

матичної служби
24 грудня  — День працівників архівних установ
25 грудня  —  Католицьке Різдво
29 грудня  —   195 років із часу повстання Чернігівського пол-

ку проти російського царизму в Україні (1825)
31 грудня  —  З прийдешнім Новим роком!

НАШ КАЛЕНДАР

 «…Й гілка невеличка, де живе-зимує чепурна синичка»
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