
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 3 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ  №42 (6910)
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 березня 2021 року
USD 27.933 EUR 33.6006 RUB 3.7906 / AU 48301.74 AG 737 PT 33068.48 PD 65941.15

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

Прем’єр-міністр про наступний крок — річний продукт 
на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою 
ціною і прогнозували свої витрати

Міста оновлюватимуть 
транспорт 

ЕКОСКЛАДОВА. Весну 2021 року Міністерство інфраструк-
тури розпочинає з нового громадського транспорту в кількох 
містах. «Щоб сучасні Ромео та Джульєтти могли зручніше діс-
татися на побачення сучасним та екологічним транспортом, — 
написав на своїй сторінці у фейсбуці профільний міністр Вла-
дислав Криклій. — Над цим працюємо разом з Європейським 
інвестиційним банком у межах спільного проєкту «Міський гро-
мадський транспорт України». А паралельно з цим починаємо 
втілювати в життя другу фазу проєкту «Міський громадський 
транспорт України ІІ». І цього разу виключно екологічного гро-
мадського транспорту: трамваїв, тролейбусів, рухомого складу 
метрополітену, електробусів».

Тож закупити планують дев’ять дуобусів для Івано-Франків-
ська; 26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя; 20 трамва-
їв, 100 автобусів і  кабіну фунікулера для Києва; 29 тролейбусів 
для Луцька; 10 трамваїв і 100 автобусів для Львова; 40 автобу-
сів для Миколаєва; 14 трамваїв для Одеси; 19 тролейбусів для 
Сум; 10 автобусів для Тернополя; 35 вагонів метро і 49 тролей-
бусів для Харкова; 40 тролейбусів для Чернігова.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

44 482 особи
записалися на вакцинацію  

від COVID-19 через портали  
vaccination.covid19.gov.ua і «Дія» та 

контакт-центр профільного міністерства

«Відкриття ринку газу 
за рахунок конкуренції 
має демонополізувати 

галузь і дати людям змогу 
обирати найкращого 

і найвигіднішого 
постачальника».

Жоден злочин не має 
залишатися безкарним

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР. ЄС підтримує Україну не лише  
у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а й у проведенні судової 
реформи та вдосконаленні судової системи
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

«Надра України можуть стати драйвером 
зростання національної економіки», –– 
наголосив нещодавно голова Держгеонадр 
Роман Опімах. Для цього є політична воля 
вищого керівництва держави

АКТУАЛЬНА ТЕМА

 Ефективний господар Михайло Травецький 
доводить, що майбутнє українського 
тваринництва не за великотоварним 
виробництвом, а за малими сімейними 
фермами та їхньою кооперацією
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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 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
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 у 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. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і Володимир Зеленський побували на КПВВ «Щастя» в Луганській області
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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

Інформація про використання коштів державного бюджету Донецькою облдержадміністрацією  
за 2020 рік по загальному та спеціальному фондах

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Донецька обласна державна адміністрація визначена головним розпо-
рядником коштів державного бюджету по видатках, пов’язаних із здійсненням виконавчої влади на території Донецької області за КПКВК 7751010 «Здій-
снення виконавчої влади у Донецькій області».

Згідно з діючим законодавством діяльність облдержадміністрації спрямована на виконання Конституції України, законів України, Указів Президента 
України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Згідно з Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 «Про утворення 
військово-цивільних адміністрацій» утворено Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію. У зв’язку з її утворенням, Донецька обласна державна 
адміністрація набула статусу Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, а її голова — статусу керівника цієї військово-цивільної адміністрації.

За 2020 рік касове виконання по загальному та спеціальному фондах за вищевказаним кодом програмної класифікації видатків склало 626 539,8 тис. 
грн., що дорівнює 92,8 % планових призначень.

Враховуючи положення Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (із 
змінами), до зведеного річного звіту включені показники фінансової та бюджетної звітності розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які на звіт-
ну дату не надали фінансову, бюджетну звітності та знаходяться на території непідконтрольній українській владі, у обсягах, що були подані ними у квар-
тальній звітності 2014 року.

По загальному фонду касові видатки на утримання апарату та 19 структурних підрозділів облдержадміністрації і 13 райдержадміністрацій склали  
362 478,5 тис. грн., що дорівнює 99,1 % планових призначень. Видатки на утримання 4 райдержадміністрацій, які знаходяться на непідконтрольній тери-
торії, не планувалися та не здійснювалися. Основну питому вагу 358 425,3 тис. грн. або 98,9 % загального обсягу видатків складають кошти за захищени-
ми видатками. У структурі видатків облдержадміністрації витрати на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків скла-
ли 4 053,2 тис. грн. (1,1 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшло коштів у сумі 256 293,6 тис. грн., касові видатки склали 264 061,3 тис. грн.
Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 8 870,7 тис. грн., надходження за оренду майна бюджетних установ — 4,3 тис. грн., надходження від реалізації майна – 126,6 тис. 

грн.;
- інших джерел — 3 536,6 тис. грн.;
- коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіону у су-

мі 243 755,5 тис. грн. 
Ефективність витрачання бюджетних коштів характеризується виконанням наступних показників, визначених у бюджетній програмі діяльності об-

лдержадміністрації:
- кількість державних і місцевих програм, що реалізувались на території області — 295;
- кількість прийнятих управлінських рішень — 21574.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або 
класифікації кредитування бюджету

КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ» 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

за 2020 рік
(тис. грн.)

Код програмної класифі-
кації видатків та кредиту-
вання бюджету / код еко-
номічної класифікації ви-
датків бюджету або код 
кредитування бюджету 

Код функ-
ціональної 

класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня бюджету 

Найменуван-
ня згідно з 

програмною 
класифікаці-

єю видатків та 
кредитування 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на 
2020 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове ви-
конання за 

2020 рік 

план на 
2020 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове ви-
конання за 

2020 рік 

план на 
2020 рік з 
урахуван-
ням внесе-

них змін 

касове ви-
конання за 

2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7751010 «Здійснення виконавчої влади 

 у Донецькій області» 365621,5 362478,5 309584,5 264061,3 675206,0 626539,8

2110 287967,2 287827,2 224644,1 197496,5 512611,3 485323,7
2120 63242,0 62885,8 48261,7 40555,9 111503,7 103441,7
2210 2094,0 1952,9 9405,8 8568,1 11499,8 10521,0
2240 1999,3 1886,8 22032,2 14758,6 24031,5 16645,4
2250 243,3 128,9 151,3 72,4 394,6 201,3
2271 4126,6 3367,9 99,3 99,3 4225,9 3467,2
2272 284,4 251,2 14,0 14,0 298,4 265,2
2273 5166,1 3862,6 62,1 62,1 5228,2 3924,7
2274 316,3 175,1 316,3 175,1
2275 62,2 55,5 62,2 55,5
2282 18,1 15,7 18,1 15,7
2800 120,1 84,6 395,5 289,4 515,6 374,0
3110 3017,9 1880,6 3017,9 1880,6
3132 1482,5 248,7 1482,5 248,7

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації     Павло КИРИЛЕНКО
Начальник управління фінансового забезпечення — головний бухгалтер облдержадміністрації  Світлана ЗЕЛЕНСЬКА

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 202, 05 березня 
2021 р. о 09:15 відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила Вікторовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В під-
готовче судове засідання викликаються обвинувачені: Козуба Кирил Вікторо-
вич (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брай-
ляна Ю., буд. 28, кв. 4. В разі неможливості з’явитися до суду просимо пові-
домити про причини неможливості прибуття в судове засідання. 

Суддя Феняк Олександр Романович

Втрачене 

посвідчення Учасника бойових 

дій, серія АБ № 588221, 

видане Військовою частиною 

А0515 від 19.03.2015, 

на Молчана Миколу Андрійовича, 

вважати недійсним.

Приватний нотаріус Київсько-
го міського нотаріального окру-
гу Косинська Т. М. (м. Київ, вул. 
Голосіївська, буд. 7, корп. 1, по-
верх 6, кім. №263, 264) запрошує 
спадкоємців померлої 19 грудня 
2020 року Терещенко Алли Пав-
лівни, 27 квітня 1941 р.н.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на землю, 

видане 23 березня 2010 року 

в м. Київ та зареєстроване 

в БТІ м. Києві 21.04.2010 р. 

за №3808, 

вважати недійсним.

Розшукуємо спадкоємців 

Філатової Алли Миколаївни. 

Просимо терміново звернутися 

до Василівської державної 

нотаріальної контори 

за адресою: 71601, м. Василівка, 

вул. Театральна, 14.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення від тимчасового  

виконання обов’язків голови  
Херсонської обласної державної 

адміністрації
Увільнити КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича від тимчасового виконання обо в’язків 

голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 березня 2021 року
№ 82/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення С. Козиря  

головою Херсонської обласної  
державної адміністрації

Призначити КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича головою Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 березня 2021 року
№ 83/2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку проекту щорічного  

Послання Президента України до Верховної 
Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України
З метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання Президента Украї-

ни до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України:
1. Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі 
— робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).

2. Покласти:
керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі — про-
ект Послання) на ЄРМАКА Андрія Борисовича — Керівника Офісу Президента Укра-
їни, керівника робочої групи;

методичне та наукове забезпечення підготовки проекту Послання на ЛИТВИНЕН-
КА Олександра Валерійовича — директора Національного інституту стратегічних до-
сліджень, заступника керівника робочої групи.

3. Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персо-
нального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників 
органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, а також вітчиз-
няних та іноземних учених, незалежних експертів.

4. Робочій групі:
у місячний строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту По-

слання, змістом необхідних матеріалів;
до 1 серпня 2021 року підготувати і подати на розгляд проект Послання.
5. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів що-

до забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Послання.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 березня 2021 року
№ 131/2021-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням Президента України 

від 1 березня 2021 року  
№ 131/2021-рп

ЖОВКВА Ігор Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України
КОСТЮК Юрій Юрійович — Заступник Керівника Офісу Президента України
ЛИСИЙ Ігор Васильович — Керівник Державного управління справами
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович — Заступник Керівника Офісу Президента України
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна — Заступник Керівника Офісу Президента України
СМИРНОВ Андрій Олександрович — Заступник Керівника Офісу Президента 

України
СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна — Заступник Керівника Офісу Президента України
ТАТАРОВ Олег Юрійович — Заступник Керівника Офісу Президента України
ТИМОШЕНКО Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента 

України.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 лютого 2021 р. № 140 
Київ

Про внесення змін до розмірів плати  
за проходження суден шлюзами  

Дніпровського каскаду
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до розмірів плати за проходження суден шлюзами Дніпровсько-

го каскаду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
1999 р. № 236 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 8, ст. 288; 2014 р., № 85, ст. 2410),  
замінивши у тексті графи «Назва шлюзу» слово «Дніпродзержинський» словом  
«Середньодніпровський».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 лютого 2021 р. № 146 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 червня 2016 р. № 369
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня  

2016 р. № 369 «Про затвердження складу Акредитаційної комісії» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 47, ст. 1705; 2020 р., № 17, ст. 666), виклавши його в редакції, 
що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 2016 р. № 369 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2021 р. № 146)

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович —  Міністр освіти і науки, голова Комісії
ВІТРЕНКО Андрій Олександрович — заступник Міністра освіти і науки з питань єв-

ропейської інтеграції, перший заступник голови Комісії
ГАРБАРУК Ігор Миколайович — заступник Міністра освіти і науки, заступник го-

лови Комісії
ЯКИМЕНКО Юрій Іванович — перший проректор Національного технічного універ-

ситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заступник 
голови Комісії (за згодою)

ШУМІК Ірина Володимирівна  — генеральний директор директорату професійної 
освіти МОН, відповідальний секретар Комісії

БАЛЯСНІКОВА Євгенія Володимирівна  — заступник директора департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації — начальник відділу ліцензування освітньої ді-
яльності МОН

ГАРМАШ Людмила Миколаївна — начальник відділу змісту освіти та організа-
ції освітнього процесу головного управління професійної освіти директорату про-
фесійної освіти МОН

ГРІНЕНКО Віктор Володимирович — директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою)

ГУРАК Руслан Васильович — Голова Державної служби якості освіти
ЗЕЛЕНИЙ Володимир Миколайович — директор Верхньодніпровського коледжу 

СТРИЖЕУС Ігор Володимирович — директор Вищого професійного училища № 1 
м. Рівного (за згодою)

ШАРОВ Олег Ігорович — генеральний директор директорату фахової передви-
щої, вищої освіти МОН

ЩУЦЬКА Ганна Володимирівна — директор Київського фахового коледжу при-
кладних наук (за згодою)

ЯЩЕНКОВА Єлизавета Іллівна — методист Навчально-методичного центру про-
фесійно-технічної освіти у Сумській області (за згодою)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 березня 2021 р. № 164 
Київ

Деякі питання спрямування коштів 
державного бюджету для виплати допомоги 

по безробіттю 
Відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет Укра-

їни на 2021 рік» з метою здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та боротьби з її наслідками, Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету 
за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», спрямовуються у 2021 році в розмірі 700000 тис. гри-
вень Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для ви-
плати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на ви-
падок безробіття допомоги по безробіттю шляхом установлення Міністерству розви-
тку економіки, торгівлі та сільського господарства за спеціальним фондом держав-
ного бюджету обсягу видатків споживання за новою бюджетною програмою за раху-
нок залишку коштів спеціального фонду, який обліковується за Міністерством соці-
альної політики станом на 1 січня 2021 року.

2. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямову-
ються для виплати допомоги по безробіттю, що додається.

3. Забезпечити:
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — пого-

дження спрямування бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджет-
ної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2021 р. № 164

ПОРЯДОК 
використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати 

допомоги по безробіттю
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за 

програмою «Виплата Фондом загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття допомоги по безробіттю» (далі — бюджетні 
кошти) для надання допомоги по безробіттю.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бю-
джетної програми є Мінекономіки.

3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) на безповоротній осно-
ві та використовуються виключно для виплати допомоги по безробіттю відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття».

4. Державний центр зайнятості на підставі отриманих від регіональних центрів за-
йнятості заявок на потребу в коштах на виплату допомоги по безробіттю надсилає 
Мінекономіки подання про перерахування коштів Фонду для виплати допомоги по 
безробіттю за формою, затвердженою Мінекономіки.

5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки на рахунок 3554 
«Рахунки державних цільових фондів», відкритий в Казначействі для обслуговуван-
ня коштів Фонду, для подальшого їх спрямування регіональним центрам зайнятос-
ті для виплати допомоги по безробіттю в межах виділених Мінекономіки бюджет-
них асигнувань.

6. Невикористані на кінець бюджетного періоду бюджетні кошти Фонд повертає 
Мінекономіки для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

7. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казна-
чейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про про-
ведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані 
(створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація  
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік

Бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня  
2020 р. № 22 із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 570 та від 09 грудня 
2020 р. № 1235.

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік затверджено постановою правління Фонду  
від 18 лютого 2021 року № 6 - 1«Про затвердження звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік».

У 2020 році у повному обсязі забезпечено фінансовими ресурсами виплату пенсій та грошової допомоги 11,2 млн  
пенсіонерів.

Загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік склала 466 259,6 млн грн (з урахуванням залишку 
коштів на початок року в сумі 162,7 млн гривень).

Надійшло власних доходів 281 751,5 млн грн, з яких 254 509,3 млн грн — сума єдиного внеску, розподілена на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

З Державного бюджету України по бюджетній програмі за КПКВК 2506080 «Фінансове забезпечення виплати  
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду»  
надійшло 202 280,4 млн гривень. 

З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її  
наслідками для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі  
повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів надійшло 3 606,9 млн гривень.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2020 році становила 479 343,3 млн грн, з яких видатки 
за рахунок власних доходів склали 329 500,2 млн грн, або 68,7 % загального обсягу видатків.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пенсій надбавок та підвищень до пенсій склали 
146 240,2 млн грн. 

Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі  
повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів склали — 3 602,9 млн гривень.

Залишок власних коштів на кінець 2020 року склав 945 млн гривень.
Публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік відбудеться  

17 березня 2021 р. за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, перший поверх, зала засідань Пенсійного фонду України.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 

Пенсійного фонду України 
18 лютого 2021 року № 6-1

ЗВІТ 
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2020 рік

(тис.грн.)

Затверджено 
бюджетом

(зі змінами)

Фактично  
виконано

Відхилення

 +,- %

Залишок власних коштів на початок року 162 748,4 162 748,4 0,0 100,0%
Д О Х О Д И :
власні доходи, усього 300 461 141,3 281 751 475,2 -18 709 666,1 93,8%
у тому числі:

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування 274 173 897,4 254 509 292,0 -19 664 605,4 92,8%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату 
та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах 
за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,  
затвердженим Кабінетом Міністрів України

2 940 776,0 3 521 617,2 580 841,2 119,8%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату 
та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах 
за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників,  
затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам,  
зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії 
за віком на пільгових умовах

1 727 143,4 1 914 774,0 187 630,6 110,9%

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними  
коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 144 946,3 115 474,1 -29 472,2 79,7%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають  
на території України 126 040,4 148 447,6 22 407,2 117,8%

сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття  
недоотриманої суми коштів від застосування розміру  
єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою  
і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

21 348 337,8 21 541 870,3 193 532,5 100,9%

Усього власних доходів з урахуванням залишку 300 623 889,7 281 914 223,6 -18 709 666,1 93,8%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення  
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за  
пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких:

180 932 061,7 180 738 529,2 -193 532,5 99,9%

пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій,  
надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 132 258 810,4 136 107 955,4 3 849 145,0 102,9%

покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 38 450 494,3 34 407 816,8 -4 042 677,5 89,5%
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 200 000,0 200 000,0 0,0 100,0%
виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними  
наслідками поширення на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  
з урахуванням витрат, пов’язаних з її виплатою та доставкою

10 022 757,0 10 022 757,0 0,0 100,0%

кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання 
одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть 
втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок 
посилення обмежувальних заходів

8 279 464,0 3 606 864,0 -4 672 600,0 43,6%

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 489 835 415,4 466 259 616,8 -23 575 798,6 95,2%
позика для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних  
з виплатою пенсій 14 028 701,3 14 028 701,3

В И Д А Т К И:
за рахунок власних доходів, усього 338 849 555,1 329 500 197,4 -9 349 357,7 97,2%
у тому числі на:

пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»

321 067 185,3 311 955 149,9 -9 112 035,4 97,2%

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими  
актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно  
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»

2 770 629,2 2 651 767,4 -118 861,8 95,7%

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького  
і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи  
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»

6 422 806,3 6 471 539,3 48 733,0 100,8%

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно 
із Законом України «Про поліпшення матеріального становища  
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

69 123,6 69 273,3 149,7 100,2%

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном,  
та іноземних пенсіонерів 222 709,9 248 498,5 25 788,6 111,6%

розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення  
готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 67 218,1 52 914,5 -14 303,6 78,7%

фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням 
функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 5 290 060,2 5 287 696,3 -2 363,9 100,0%

оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат  
із солідарної системи 1 791 458,9 1 614 994,6 -176 464,3 90,1%

погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунка  
у 2019 році 1 148 363,6 1 148 363,6 0,0 100,0%

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове  
забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій,  
призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, 
пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких:

142 481 567,4 146 240 225,1 3 758 657,7 102,6%

погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 200 000,0 200 000,0 0,0 100,0%
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 637 949,5 692 933,0 54 983,5 108,6%
виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними  
наслідками поширення на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

9 949 920,5 9 865 034,7 -84 885,8 99,1%

виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, 
які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності 
внаслідок посилення обмежувальних заходів

8 279 464,0 3 602 896,0 -4 676 568,0 43,5%

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 489 610 586,5 479 343 318,5 -10 267 268,0 97,9%
Залишок власних коштів на кінець року 224 828,9 944 999,6 720 170,7 420,3%

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-

ня 1975 року народження, викликається на 11-00 го-
дину 12 березня 2021 року до Куп’янського міськра-
йонного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, 
для проведення спеціального судового засідання у 
провадженні №1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

Повідомлення про реорганізацію
Усім зацікавленим особам та кредиторам ПП «НО-

ВИЙ СВІТ» (ідентифікаційний код 03757137) (далі — 
Підприємство) повідомляє про прийняття 08.02.2021 
року рішення про реорганізацію Підприємства, а са-
ме: припинення шляхом приєднання до ПСП «ЛАН» 
(ідентифікаційний код 03757040). Заявлення кре-
диторами вимог приймаються у письмовій фор-
мі за місцезнаходженням Підприємства: 26131, Кі-
ровоградська область, Новоархангельський район,  
с. Тернівка до 11.04.2021 року.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000111 (номер справи 
1-кп/243/298/2021) за обвинуваченням Балти Юлія 
Івановича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинуваче-
ного Балта Юлія Івановича, який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. 
Вєлесова,7-а/65, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 11 березня 2021 року об 11-30 год. у залі судово-
го засідання № 4.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викли-
кає обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійови-
ча, 27.05.1995 року народження, проживаючого за 
адресою: вул. Пацаєва, 14, корп.1, кв. 10, м. Кропив-
ницький, Кіровоградської області, у підготовчі судо-
ві засідання, які відбудуться 12.03.2021 року о 10.30 
год., 16.04.2021 року о 10.30 год,, 21.05.2021 року о 
10.30 год., 23.06.2021 року о 10.30 год., 13.07.2021 
року о 15.00 год., 26.08.2021 року о 15.30 год., 
23.09.2021 року о 15.30 год., 22.10.2021 року о 09.30 
год., 16.11.2021 року о 15.30 год., 20.12.2021 року 
о 15.30 год., у залі судових засідань №401, за адре-
сою: вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивниць-
кий, по кримінальному провадженню за обвинува-
ченням Паламарчука Антона Юрійовича, 27.05.1995 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Явка обвинуваченого Паламарчука Антона Юрійо-
вича у вказане судове засідання обов’язкова. У разі 
неможливості з’явитися до суду просимо повідомити 
причини неможливості прибуття в судові засідання. 

Суддя С. М. Льон 

Царичанська державна нотаріальна контора 
Дніпропетровської області сповіщає про відкриття 

спадкових справ після померлих:
Мітлицького Вячеслава Володимировича, 

дата смерті 28.07.2020 рік;
Сомської Марії Іванівни, дата смерті 14.09.2020 рік.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська 
область, Царичанський район, смт Царичанка, 

вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468

Адмінколегія Північного міжобласного 
ТВ АМКУ прийняла рішення 

від 11.02.2021 №60/5-р/к у справі 
№103/60/119-рп/к.20 про вчинення ТОВ «ЗЕОН 
2021» (38735708) порушення, яке передбачене 

п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної Конкурен-
ції». Рішенням накладений штраф: 3,4 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (надалі — «Товариство»)
15 березня 2021 року о 07 год. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Черв-

ня, буд. 278 (другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбудуться  позачергові загальні збори учас-
ників Товариства (надалі — «Загальні збори»).

Реєстрація учасників відбудеться 15 березня 2021 року з 07 год. 10 хв. до 07 год. 25 хв. 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про вчинення Товариством значних правочинів. Прийняття рішення (рішень) про надання згоди на вчинення Товари-

ством правочинів, а також надання повноважень представникам Товариства на вчинення від імені Товариства та підписан-
ня таких правочинів.

Для участі в Загальних зборах учасників Товариства учасникам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу учасника чи його представника;
- довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для представників юридичних та фізичних осіб), оформлену 

згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 68800, Україна, Одеська область, Ренійський ра-

йон, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів з 10.00 до 17.00 го-
дин за попередньої домовленості.

Директор ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» Хамик Володимир Федорович

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад:

Першого проректора (1 посада на 1 ст.);
Директора Інституту сімейної медицини (1 посада на 1 ст.);
Завідувачів кафедр: анестезіології та інтенсивної терапії (1 посада на 1 ст.), педагогіки, психології, медич-

ного та фармацевтичного права  (1 посада на 1 ст.), сімейної медицини (1 посада на 1 ст.), функціональної 
діагностики ( 1 посада на 1 ст.);

Професорів кафедр: акушерства, гінекології та перинатології  (1 посада на 0,25 ст.), хірургії  та судинної хі-
рургії (1  посада  на  0,25 ст.).

Доцентів кафедр: акушерства, гінекології та репродуктології (1 посада на 0,25 ст.), патологічної та топо-
графічної анатомії (1 посада на 0,25 ст.), сімейної медицини (1 посада на 0,25 ст.), сімейної медицини та ам-
булаторно-поліклінічної допомоги (1 посада на 0,25 ст.), урології (1 посада на 0,25 ст.).

Асистента кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології (1 посада на 0,25 
ст.).

Прийом  документів — 30 днів з дня опублікування оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» 
Адреса університету: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні спеціального судового провадження на підставі ухва-
ли суду від 08.08.2017 року викликає як обвинуваченого Ци-
бенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. З ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 15 березня 2021 року о 
10 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Козюменська В. В.

19 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищо-

го антикорупційного суду у складі головуючого суд-

ді Панкулича В. І., суддів Боднара С. Б., Панаіда І. В. 
постановила ухвалу у кримінальному провадженні  
№ 42014000000000071 від 07.03.2014 року по обви-
нуваченню Меденцева Павла Анатолійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 4 ст. 368 КК України, відповідно до якої вирок 
Вищого антикорупційного суду від 07 жовтня 2020 
року залишено без змін, а апеляційні скарги захис-
ників — без задоволення. Ухвала набрала законної 
сили з моменту проголошення та може бути оскар-
жена в касаційному порядку протягом трьох місяців.
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Тернопільські моржі лютий провели,  
березень зустріли 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ ДУХ. Зиму про-
вести, весну зустріти терно-
пільські моржі вирішили фес-
тивалем. І запросили на захід 
здоров’я, дружби, позитивних 
емоцій та відпочинку «Галицькі 
моржі-2021» любителів зимово-
го плавання зі Львова, Київщи-
ни, міста Хоросткова, села Яблу-
нів на Тернопіллі.

Львів’янка Любов Бенцак — 
викладачка фізичної культури. 
Її захопленням стали байдар-
ки та каное. А ось зимове пла-
вання для неї не лише хобі, а 
стиль життя. Моржує із 25 років. 
На фестиваль приїхала разом 
з учасницями клубу «Львівська 
галичанка». 

Рекордсмен книги Гіннесса, 
майстер спорту міжнародного 
класу Сергій Зеленецький здо-
лав ще більшу відстань, щоб 
цього року знов позмагатися в 
запливі в тернопільському гід-
ропарку «Топільче». Пан Сергій 
прибув з міста Узин на Київщині. 

Чи не постійний учасник усіх 
заходів тернопільських моржів 

— Василь Шевчук із Хорост-
кова. Він десятиріччя активний 
прихильник моржування, у сво-
єму місті навіть заснував та очо-
лює громадську організацію із 
зимового плавання. З його рід-
ного Хоросткова випробову-
вали холодну воду фестивалю 
дев’ятирічні брати Василько та 

Іванко Павзюки, до них приєд-
нався восьмирічний тернополя-
нин Тимур Дацків.

Спортивне дійство «Галицькі 
моржі-2021» відбулося під зна-
ком 35-річчя Тернопільського 
міського клубу любителів загар-
тування та зимового плавання 
«Нептун». За словами коорди-
наторки заходу Олени Мудрої, 
група диваків, як тоді назива-
ли моржів, 1986 року отримала 
від міської влади дозвіл почис-
тити дно однієї з водойм у гід-
ропарку та організувати зимове 
купання. Потім самі взялися за 
спорудження будівлі клубу «Не-
птун». Засновник цієї громад-
ської організації Михайло Рибак 
навіть влаштувався охоронцем 
в об’єднанні парків культури та 
відпочинку Тернополя, аби пиль-
нувати процес. 

1990 року тут уперше відбув-
ся Всеукраїнський чемпіонат із 
зимового плавання. Тоді госпо-
дарі посіли перше місце. Згодом 
«Нептун» ще тричі приймав ці 
змагання. Обласні турніри орга-
нізовують щороку. 

Василь Шевчук цього року 
вийшов позмагатися у запливі 
на 25 метрів. На цій водній дис-
танції моржі вперше розігрували 
кубок на честь засновника клубу 
Михайла Рибака. Клуб налічує 
понад 200 членів. 

Змагання організували в 
50-метровому природному ба-
сейні, який самі облаштували. 
Температура води в ньому ста-
новила 6 градусів тепла. 

У різних вікових катего-
ріях перші сходинки посіли 
львів’янка Валентина Горло-
ва, Василь Шевчук, Володимир 
Спільніченко з Тернопільщини, 
Сергій Зеленецький (Київська 
область). Їм вручили медалі та 
грамоти. 

Спільне занурення цього ро-
ку присвятили 150-річчю із дня 
народження Лесі Українки. Бу-
ли ще перегони та різні розваги. 

На свіжому повітрі моржі сма-
кували рибною юшкою, смаже-
ною картоплею та грибами, пи-
ли гарячі чай, каву, ласували 
святковим тортом. Свято вдало-
ся і залишило позитивні емоції.

Марс максимально 
наблизиться до Плеяд, 
створивши унікальне 
видовище

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

НІЧНЕ НЕБО. Марс, який два тижні тому став житлом для мар-
сохода NASA Perseverance, починаючи з першого березня, набли-
жатиметься до сузір’я Плеяди. Для любителів нічного неба ця по-
дія має прикладний характер. Червону планету буде добре видно 
на контрастному кольорі небесного відтінку, який дає зоряне скуп-
чення.

Хоча Марс буде добре видно на блакитному тлі Плеяд весь тиж-
день, але максимальне зближення відбудеться 3 березня. Тоді 
сузір’я і планета перебуватимуть на відстані 2,6° один від одного 
(це трохи більше, ніж відстань п’яти діаметрів повного Місяця).

Як пише видання The Guardian, це найближча відстань між ци-
ми космічними об’єктами з січня 1991 року, тоді вони зблизилися 
на відстань трьох повних діаметрів Місяця. Наступного разу тільки 
в лютому 2038 року Марс буде на відстані чотирьох діаметрів Мі-
сяця від Плеяд.

Третього березня прекрасний вид на Марс буде гарантований 
усім, незалежно від того, де перебуває спостерігач. Також неза-
лежно від місцезнаходження ранній вечір стане найкращим ча-
сом для спостереження, тому що з настанням ночі об’єкти зміща-
тимуться на захід. Марс зараз утворює пряму лінію з двома черво-
ними зірками: Альдебараном у Тельці і Бетельгейзе в Оріоні.

Під Помпеями знайшли рідкісну шлюбну карету
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

КОЛІСНИЦЯ ЖРИЦЬ. На 
розкопках давньоримської віл-
ли в містечку Чівіта Джуліана 
недалеко від Помпей археоло-
ги виявили багато оздоблену 
чотириколісну карету. Повідо-
млення про відкриття з’явилося 
27 лютого на сайті Археологіч-
ного парку Помпей.

Карета прекрасно зберегла-
ся, за винятком органічних еле-
ментів, які зотліли за 2000 років, 
— мотузки, квіткові прикраси то-
що. Але оскільки вони відобра-
зилися в попелі, їхній зовнішній 
вигляд швидко відновили. 

Це виняткове відкриття не 
лише тому, що воно додає 
важливий елемент в історію 
цього житла та розповідає про 
останні години життя тих, хто 
в ньому мешкав, а також то-
му, що цю унікальну знахідку, 
збережену в чудовому стані, ні-
коли не знаходили в Італії, ка-
жуть вчені.

Невелика карета розміром 
0,9х1,4 м має чотири високі за-

лізні колеса, призначалася для 
двох пасажирів. За довгими бо-
ками кузова карети чергуються 
бронзові пластини з гравіруван-
ням і дерев’яні панелі червоно-
го і чорного кольорів. Ззаду екі-
паж прикрашений бронзовими і 
олов’яними медальйонами, за-
кріпленими у бронзову оббив-
ку кузова.

Стародавні джерела, зокре-
ма Лівій та Вергілій, описують та-
кий тип екіпажу як пілентум. Йо-
го використовували для особли-
вих випадків (паради, фестива-
лі, священні обряди). Піленту-
мом часто користувалися зна-
тні римські матрони та жриці. Як-
що ж врахувати декор карети — 
медальйони з сатирами і німфа-

ми, а також цвяхи із зображення-
ми амурів, то можна припустити, 
що вона використовувалася для 
весільної церемонії. Директор 
Помпей Массімо Осанна вва-
жає, що у ній могли везти наре-
чену в будинок молодого. Він та-
кож зазначив, що схожий за кон-
струкцією екіпаж знайшли 15 ро-
ків тому в похоронному кургані 
в давній Фракії на півночі Греції. 
Але на території Італії подібних 
знахідок досі не знаходили.

Давньоримську віллу, розта-
шовану за 1000 метрів від стін 
стародавніх Помпей, виявили 
ще на початку ХХ століття. Але 
вона залишилася нерозкопа-
ною через те, що була на при-
ватній території. В останні де-
сятиліття її прихована під зем-
лею частина стала об’єктом та-
ємного грабунку «чорних архе-
ологів», які для цієї мети прори-
ли систему тунелів. У 2017 ро-
ці віллою зацікавилася місце-
ва прокуратура і органи захис-
ту культурної спадщини, а для 
офіційних розкопок були за-
прошені фахівці Археологічного 
парку Помпей. 

Задня спинка карети

Василько Павзюк, крім купання у холодному ставку, 
вирішив осідлати ватрушку

Емоції спільного занурення моржів «Я в серці маю те, що не вмирає», присвяченого 
150-річчю із дня народження Лесі Українки
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