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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 лютого 2021 року
USD 27.8468 EUR 33.7768 RUB 3.7704 / AU 43977.39 AG 757.08 PT 35532.52 PD 65441.37

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Міністр закордонних справ про прискорення процедури 
оформлення препарату через Міністерство охорони 
здоров’я

Сім років опору 
й боротьби

НАГАДУВАННЯ. 20 лютого 2014 року РФ розпочала збройну 
агресію проти України: в український Крим стали прибувати ро-
сійські військові підрозділи в межах операції із захоплення півост-
рова. Це, а також подальше роздмухування збройного конфлік-
ту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямовано-
го на руйнування української державності, йдеться у заяві МЗС. 

Загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема більш як 3 тисячі ци-
вільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйо-
на вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Збройна 
агресія Росії триває, кількість жертв зростає щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно 
порушує права людини. У Криму переслідують проукраїнських 
активістів, поширені викрадення і вбивства, близько сотні лю-
дей перебувають за ґратами через політично вмотивовані зви-
нувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськота-
тарського народу. Тимчасова окупація призводить до руйнування 
культурної та історичної спадщини, катастрофічних екологічних 
наслідків на Донбасі й у Криму.

ЦИТАТА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:

ЦИФРА ДНЯ

892,6 млн грн
компенсовано торік аграріям  

за програмою «Часткова компенсація 
вартості сільськогосподарської техніки  

та обладнання вітчизняного виробництва»

«Цього тижня Pfizer 
надіслав документацію 
для реєстрації вакцини 

в Україні. Щойно її 
зареєструють, фірма одразу 

передасть контракт для 
обговорення  
і укладання».

Євросоюз схвалює 
наші реформаторські 
зусилля

ГОДИНА ЗАПИТАНЬ ДО УРЯДУ. Прем’єр-міністр у парламенті 
розповів про підсумки візиту урядової команди до Брюсселя 
і Люксембургу
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ЛЮДИНА І ЧАС

Застосування нових вимог закону 
про державну мову на Донеччині 
загострило давні проблеми із 
використанням української в 
обслуговуванні людей і побуті

АКТУАЛЬНА ТЕМА

«Урядовий кур’єр» розповідає  
про знавця козаччини, майстра 
героїко-історичної прози Володимира 
Малика (Сиченка), якому 21 лютого 
виповнилося б 100 років

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 2021 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

Триває 
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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Парламентарії заслухали докладний звіт Дениса Шмигаля про роботу української делегації в інституціях ЄС
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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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 лютого 2021 р. № 110 
Київ

Про вихід з Угоди про координацію 
міждержавних відносин у галузі поштового 

та електричного зв’язку
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вийти з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та 

електричного зв’язку, вчиненої 9 жовтня 1992 р. у м. Бішкеку.
2. Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити Виконав-

чий комітет Співдружності Незалежних Держав про вихід з Угоди, зазначеної в пунк-
ті 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням 

з Республіки Білорусь та Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(далі — Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» (далі — За-
явник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту 
в Україну деревостружкових плит походженням з Республіки Білорусь та Російської 
Федерації (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової 
процедури щодо імпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республі-
ки Білорусь та Російської Федерації. 

За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважа-

ти, що її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вва-

жати, що імпорт в Україну деревостружкових плит походженням з Республіки Біло-

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (друге півріччя 
2017 р. — перше півріччя 2020 р.):

обсяги демпінгового імпорту з Республіки Білорусь та Російської Федерації зрос-
тали протягом періоду дослідження в абсолютних показниках, при цьому частка та-
кого імпорту становила більше половини від загального імпорту. Щодо споживання 
частка демпінгового імпорту коливалася від 6,8 % до 12,29 %, а відносно виробни-
цтва — від 5,03 % до 11,72 %;

ціни демпінгового імпорту були суттєво нижчими від рівня цін Заявника  протягом 
періоду дослідження та нижчими від рівня собівартості Заявника в другому півріччі 
2019 р. — першому півріччі 2020 р.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності Заявни-
ка за період дослідження засвідчив, що відбулося погіршення цілої низки показників, 
а саме: зменшення обсягів продажу, втрата частки ринку при зростанні споживання 
на внутрішньому ринку, скорочення обсягів виробництва, зниження рівня викорис-
тання виробничих потужностей, зменшення рентабельності, погіршення фінансового 
результату від реалізації товару, зниження ліквідності.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення 
№ АД-480/2021/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо 
імпорту в Україну товару, що має такий опис: 

деревостружкові плити з деревини (ДСП), за виключенням плит ДСП, покритих де-
коративною шаруватою пластмасою, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 
4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

Країнами походження товару, опис якого зазначено вище, є Республіка Білорусь 
та Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, та-

кі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корис-
ною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на 
голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мін-
економіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Зако-
ном, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здій-
снює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо 
проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування 
повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу елек-
тронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), пріз-
вище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реє-
страцію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього по-
відомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розгля-
дає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідуван-
ня. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та су-
проводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та на-
діслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
Адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.
E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток 
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 

стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист націо-
нального товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заін-
тересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну де-
ревостружкових плит походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації 
(компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, спожи-

вач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються 

компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо пере-
дує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних 
(м3) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (м3) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (м3) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та 
частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (м3) та 
вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (м3) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000062 від 5 листопада 2015 року, за обвинувачен-
ням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою стат-
ті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального ко-
дексу України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 30 листопада 2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юхимука Руслана Степановича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною тре-
тьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим Юхимук Руслан Степанович, який народився 20 жовтня 1977 року в селі Нива Трудова Апостолів-
ського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, Кремінський район, місто 
Кремінна, вулиця Тітова, будинок 7, квартира 1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною пер-
шою статті 263 Кримінального кодексу України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 22 лютого 2021 
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), голо-
вуючий суддя: Сікора К. О., судді: Гавриленко Т. Г., Танасевич О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

04.02.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської 
області Кізімою В. В. була заведена спадкова спра-
ва після смерті Радіонової Антоніни Тихонівни, 3 лю-
того 1952 року народження, яка померла 22 груд-
ня 2020 року, місце народження: Україна, Луганська 
область, місто Сєвєродонецьк, її останнє місце реє-
страції та проживання було за адресою: м. Сєвєро-
донецьк Луганської області, вул. Сметаніна, буд. 9 
(дев’ять), кв. 15 (п’ятнадцять). Прошу спадкоємців 
померлої звернутися до приватного нотаріуса Сєвє-
родонецького міського нотаріального округу Луган-
ської області Кізіми В. В. за адресою розташування 
робочого місця: Луганська область, місто Сєвєродо-
нецьк, проспект Центральний, 30/19.

Відповідно до ухвали Господарського суду 
м. Києва від 04.02.2021 у справі № 910/19750/20 

за позовом КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 
до ТОВ «ЛЮНЕТ», яку призначено до розгляду 
25.02.2021 о 09.45 год., зал судового засідання 

№ 20, викликається у якості відповідача 
ТОВ «ЛЮНЕТ», код за ЄДРПОУ: 31956217.

Відповідно до ухвали Господарського суду 
м. Києва від 08.02.2021 у справі № 910/19752/20 

за позовом КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 
до ТОВ «ЛЮНЕТ», яку призначено до розгляду 
15.03.2021 о 10.30 год., зал судового засідання 

№ 12, викликається у якості відповідача 
ТОВ «ЛЮНЕТ», код за ЄДРПОУ: 31956217.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обви-
нуваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Люд-
мили Вікторівни, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Меладзе Валерія 
Ілліча, 22.12.1959 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а, кімната 58, та Ме-
ладзе Людмилу Вікторівну, 16.10.1961 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: вул. Паризь-
кої Комуни, 6/45, м. Макіївка Донецька область, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 01 березня 2021 року о 09 годині 
00 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, 
зал судового засідання № 2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Леміщенко О. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідо-

вич, 02.04.1988 року народження, відповідно до  
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 15 
год. 00 хв. 01 березня 2021 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В.,  
тел. (0382) 67-15-64) для проведення підготовчого 
судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 

15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 
135, 323 КПК України викликається в судове засідання 
на 14 год. 30 хв. 01 березня 2021 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду Хмельницької області (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 401, головуючий
суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для 
проведення судового засідання у кримінальному прова-
дженні № 22015240000000043 про обвинувачення Сара-
фанюка Валерія Євгеновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)

 Інформуємо, що з 01 березня 2021 року зміню-

ються умови окремих тарифних планів телефонії 

для фізичних та юридичних осіб, а також окремі та-

рифи на послугу доступу до Інтернет для існуючих 

абонентів — юридичних осіб.

Детальна інформація — на сайті Vega.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олександро-

вич, 22.01.1975 року народження, відповідно до  
ст. ст. 134, 135,323 КПК України викликається на 14 
год. 00 хв. 01 березня 2021 року до Хмельницько-
го міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. № 411, суддя Антонюк О. В., 
тел. (0382) 67-15-64) для проведення підготовчого 
судового засідання у кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрюваний Журавко Олексій Валерійович, 

21.04.1974 р.н., українець, уродженець м. Жовті Во-
ди Дніпропетровської області, одружений, маючий 
на утриманні одну неповнолітню дитину, тимчасово 
непрацюючий, раніше не судимий, зареєстрований 
за адресою: Херсонська область, м. Олешки (Цю-
рупинськ), вул. Житлоселище, 21, кв. 57, докумен-
тований паспортом громадянина України серії МО  
№ 823069, виданим Цюрупинським РВ УМВС Укра-
їни в Херсонській області 23.02.2000, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 24, 25 та 26 лютого 2021 року в період часу 
з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ в  
Херсонській області до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Віслоуха А. В., р.т. (0552-458319), 
за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 1, для 
участі у слідчих діях у кримінальному провадженні   
№ 22015230000000011 від 12.03.2015, за підозрою 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК України, та для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22015230000000011 в порядку ст. 290 КПК України. 

12.02.2021 Національний банк України прийняв рішення про виключення 

з Державного реєстру фінансових установ ПТ «ЛОМБАРД «ГУЛЕВІЧ І КОМПАНІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 23845409), ТОВ «ФК «ПРАЙМ-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 41878895), 

ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 36396672), 

КС «Грицева калитка» (код за ЄДРПОУ 25921103) на підставі заяв зазначених установ.

Фінансова установа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛТЕКС КАПІ-
ТАЛ», код ЄДРПОУ 42443117 (надалі — ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ»), повідомляє, що Рішенням 
Єдиного учасника ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (Рішення Єдиного учасника ТОВ «СОЛТЕКС КА-
ПІТАЛ» б/н від 17.02.2021 року) прийнято рішення про подання до НБУ заяви про анулювання 
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім профе-
сійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу, заяви про 
виключення ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» з Державного реєстру фінансових установ та анулю-
вання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 30.10.2018 року №1925.

Приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу 

Петутіна Ю. О. (м. Київ, вул. Академіка 
Вільямса, буд.5, прим.202а) запрошує 

спадкоємців померлої 19 грудня 
2020 року Чуб Ганни Михайлівни, 

1939 р.н.

В Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі 

відкрита спадкова справа до майна померлого 05 лютого 2001 року 

Полозова Юрія Георгійовича, 09 січня 1955 року народження. 

Просимо зацікавлених осіб до 23 березня 2021 року включно 

звернутися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, 

м-н Конституції, 1, 7 під., 4 пов., 61003.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович, 15.09.1969 року народжен-

ня, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 14 год. 00 хв. 02 березня 2021 року до Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, голо-
вуючий суддя Навроцький В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для проведення судо-
вого засідання у кримінальному провадженні № 22017240000000024 про обвину-
вачення Дівакова Олександра Олександровича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Поважні при-
чини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 року наро-

дження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання на 16 год. 00 хв. 01 березня 2021 року до Хмельницького міськ-
районного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 208 (2 поверх), головуюча суддя Бацуца Т. М., конт. тел. (0382) 
76-28-40 або (0382) 76-29-07) для проведення судового розгляду у кримі-
нальному провадженні № 22017240000000016 про обвинувачення Протасен-
ка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  -6 0  +5 Черкаська -1  -6 0  +5
Житомирська -1  -6 0  +5 Кіровоградська -1  -6 0  +5
Чернігівська -3  -8 -2  +3 Полтавська -3  -8 -2  +3
Сумська -5  -10 +2  -3 Дніпропетровська -3  -8 -1  +4
Закарпатська -3  -8 +3  +8 Одеська -1  -6 +2  +7
Рівненська -1  -6 0  +5 Миколаївська -1  -6 +1  +6
Львівська -3  -8 +1  +6 Херсонська -2  -7 0  +5
Івано-Франківська -5  -10 +1  +6 Запорізька -2  -7 0  +5
Волинська -1  -6 0  +5 Харківська -5  -10 -2  +3
Хмельницька -2  -7 0  +5 Донецька -4  -9 -1  +4
Чернівецька -5  -10 +1  +6 Луганська -6  -11 +2  -3
Тернопільська -2  -7 0  +5 Крим -2  -7 +1  +6
Вінницька -1  -6 0  +5 Київ -1  -3 +1  +3

Укргiдрометцентр

Гей-гей, воли! Чого ж ви стали?
НАРОДНІ ТАЛАНТИ. Майстер Віктор Голуб із села Шевченкове 
на Черкащині творить дива зі снігу

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Так і хочеться гукнути 
вслід за Степаном Ру-

данським: «Чого ж ви ста-
ли? Гей, воли!», поглянув-
ши на новий сніговий витвір 
жителя села Шевченково-
го Звенигородського району 
на Черкащині Віктора Голу-
ба. І справді, воли, а ще біль-
ше — їхні господарі на во-
зі вийшли пречудовими. Та-
кі собі українські персонажі, 
які їдуть кудись у справах. 
Чи не попроситися до них на 
воза, може, розкажуть щось 
цікаве про життя-буття?

Місцевий умілець Віктор 
Голуб відомий не тільки в 
своєму селі, а й у всій окрузі 
численними талантами: ще 
й не таке утне. Це нині, коли 
зима всипала снігу по вінця, 
він розважається скульпту-
рами. А в іншу пору його бу-
динок і подвір’я то лозою за-
валені, то соломою, то дере-
виною. Його умілі натрудже-
ні руки ніколи не ледарю-

ють. Вам виріб із лози? Будь 
ласка! Солом’яного бриля? 
Із задоволенням! А може, 
металевого підсвічника? І 
ось майстер уже в захисних 
окулярах виточує на верста-
ті ще один оригінальний  ви-
твір, неодмінно позначений 
його творчою вигадкою. 

Якось запитали майстра, 
скількома видами народних 
ремесел він володіє. Коли 
став перелічувати, забракло 
пальців не тільки на руках, а 
й на ногах. А дружина Олек-
сандра Федорівна тільки хи-
тро примружилася: мовляв, 
він і сам уже не пам’ятає, 
скільки, адже немає того, 
щоб її чоловік не вмів. 

«Він вам і з бетону вилі-
пить, якщо треба. І хату до-
бру поставить, і піч у ній чи 
камін такий вимурує, що 
найуміліших майстрів за-
видки беруть». 

Віктор Голуб і справ-
ді майстер на всі руки. Повз 
його подвір’я на вулиці Гу-
лака-Артемовського не про-
йдеш байдуже. Якщо зима 

сніжна, обов’язково помилу-
єшся сніговими скульптура-
ми — персонажами україн-
ських літературних класи-
ків, історичними чи казкови-
ми постатями, а то й відоми-
ми сучасними образами. 

Спершу для розваги лі-
пив їх для доньок Наталі 
та Оксани. Потім увійшло у 
звичку. І вже внуки проси-
ли дідуся щось казкове ви-
ліпити. А якось у сніговій ко-
лекції з’явилася скульпту-
ра Юлії Тимошенко. Іншим 
разом односельців розважа-
ла снігова фігура солістки 
колоритного жіночого гурту 
«Лісапетний батальйон» На-
талі Фаліон. 

Біля його подвір’я часто 
оживають колоритні постаті 
народних улюбленців. «Аби 
тільки погода сприяла», — 
бідкається майстер. Хочеть-
ся йому подивувати людей 
новими витворами зі снігу. 
Дуже вже гарний матеріал 
для ліплення. Щоправда, бу-
вають несподіванки. Ще во-
за з волами не закінчив, як 

раптом дощ полив. Тоді тріс-
кучий мороз додав своє. Од-
нак не відступив скульптор, 
знайшов можливості завер-
шити задум, хай для цього 
знадобився фен.

Іноді, проте, знаходять-
ся в селі бешкетники, які 
знічев’я можуть пошкоди-
ти його творіння. Одначе Ві-
ктор Якович не ображаєть-
ся. Терпляче відновлює фі-
гури, які від того стають ще 
кращими. 

Мріяв колись стати про-
фесійним художником, 
скульптором. З навчанням 
не склалося. Життя весь час 
вносило корективи. Але та-
ланту не сховаєш. Благодат-
на українська земля, Шев-
ченків край щедро наро-
джує їх, аби виблискува-
ло наше буття діамантами 
умільців, без яких було б не-
затишно й сумно. 

Нині Віктор Якович заго-
товляє сніг, аби порадувати 
односельців новими героя-
ми. Ескіз уже готовий, каже. 
Тільки б погода не підвела.

У Туреччині  
знайшли копію 
всесвітньо відомого 
Колізею

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

АРХІТЕКТУРНИЙ БРАТ. На заході Туреччини археоло-
ги розкопали стародавню арену, яка за характеристиками і 
функціональним призначенням схожа на римський Колізей. 
Як повідомляє Daily Sabah, відкриття було зроблено в захід-
ній провінції Айдин. Археологи розкопали там лише части-
ну монументальної споруди, яка, на їхню думку, була амфі-
театром. 

Це величезна споруда приблизно на 80% перебуває під 
землею. Але навіть попереднє дослідження показало, що 
ця будівля — унікальний приклад східноримської архітекту-
ри на території сучасної Туреччини. Він був частиною старо-
давнього міста Мастаура, розкопки в якому розпочали від-
носно недавно.

Згідно із заявою місцевої влади, амфітеатр за розмірами 
дуже схожий на Колізей — найбільший зі стародавніх амфі-
театрів. Його довжина становить 188 метрів, ширина –– 156 
метрів. Знайдена арена, на думку турецьких археологів, має 
приблизно такі самі розміри.

Амфітеатри і раніше знаходили в Туреччині, зокрема в су-
сідньому з Айдином місті Ізмірі і в Чанаккалі, на півночі кра-
їни. Однак більшість споруд майже повністю зруйновано. З 
невідомих причин цей об’єкт тривалий час приховувала зем-
ля, тому, ймовірно, він дуже добре зберігся.

«Це, можливо, єдина арена, яка повністю збереглася в Ту-
реччині, — розповідає Умут Тунджер, начальник управління 
культури і туризму в Айдині. — Споруда збереглася, оскільки 
вона була захована під землею протягом дуже багатьох ро-
ків. Основні елементи бачимо вже зараз, але цієї весни пла-
нуємо розкопати набагато більше».

За конструкцією знайдений об’єкт істотно відрізняється від 
інших арен, відомих у Туреччині: він має повністю овальну 
форму. Тому археологи припускають, що споруду викорис-
товували для проведення в Мастаурі спортивних ігор, які тут 
відбувалися понад 1800 років тому. Тут могли відбуватися і 
гладіаторські бої.

Президент Єгипту закликав обмежити 
кількість дітей у сім’ях

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ. У звернен-
ні до нації президент Єгипту за-
значив, що для сучасної єгипет-
ської родини досить двох дітей. 
Абдель ас-Сісі звернув увагу на 
стрімке зростання населення: 
у 100-мільйонному Єгипті що-
року народжується понад два 
мільйони немовлят. 

«Більш як двоє дітей у сім’ї 
–– це дуже болюча для нас про-
блема, її слід донести до кож-
ної родини в Єгипті, адже стрім-
ке зростання населення у країні 
приховує небезпеку. Ми працю-
ємо над національною програ-
мою, щоб уповільнити зростан-
ня кількості населення. Але ми 
не прагнемо розв’язати цю про-
блему шляхом ухвалення жор-
стких законів», –– підкреслив 
Абдель ас-Сісі. 

Президент пояснив, що уряд 
розуміє складність проблеми, 
але темпи збільшення кількості 
населення мають бути пропор-
ційні ресурсам, які є в розпо-

рядженні держави. Президент 
Єгипту зазначив, що єгиптяни 
не відчують значного поліпшен-
ня умов життя, доки темпів при-
росту населення не буде взято 
під контроль.

Ще у 1980-х роках президент 
Хосні Мубарак заявив, що в 
Єгипті спостерігається перена-
селення, яке гальмує розвиток 
країни. Мубарак став першим в 
історії країни правителем, який 
очолив національну раду з пи-

тань планування сім’ї. А саму 
раду створили ще 1965 року за 
підтримки президента Гамаля 
Насера. 

Нагадаємо, що в ті роки фі-
нансуванням більшості про-
грам із планування народжува-
ності в Єгипті займалися країни 
Заходу. 

Проте з 1986-го по 2017 рік 
населення Єгипту фактично 
подвоїлося: з 48,3 мільйона до 
94,8 мільйона осіб. Нинішня вла-

да країни заговорила про не-
обхідність повернутися до ідеї 
конт ролю народжуваності че-
рез кілька років після арабської 
весни. 2017-го, після проведен-
ня в Єгипті перепису населення, 
президент Абдель ас-Сісі заявив 
про важливість цієї проблеми.

Того самого року уряду вда-
лося заручитися підтримкою 
Університету аль-Азхара, одно-
го з найпрестижніших духовних 
мусульманських освітніх закла-
дів світу. В університеті дійшли 
висновку, що планування сім’ї 
ісламські закони і звичаї не за-
бороняють. Першу фетву, бо-
гословсько-правовий висновок 
в ісламі з цього питання, уні-
верситет видав ще 1937 року. 
У підсумку 2018-го за участю 
ООН було запроваджено про-
граму з гаслом «Двоє досить», 
мета якої –– просування ідеї, 
що в єгипетській родині виста-
чить двох дітей, про що і сказав 
ас-Сісі. Ця програма орієнтова-
на передовсім на найбіднішу 
верству населення, де в сім’ях 
троє або більше дітей.

У 100-мільйонному Єгипті щороку на світ з’являється 
понад 2 мільйони немовлят

Воли мандрують селом
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