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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 лютого 2018 року
USD 2700.6610 EUR 3327.2144 RUB 4.8294 / AU 360133.14 AG 4502.00 PT 267365.44 PD 281138.81

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Курт ВолКер:

«Ми працюємо 
над зміцненням 

обороноздатності 
України, щоб Росія не могла 

здійснити подальші 
територіальні 

завоювання».

Директор рівненського 
обласного центру зайнятості 
іван ткаЧук:
 «Працювати в Україні 
має бути вигідніше, 
ніж отримувати 
соціальну допомогу»
Україна чи звабливий закордон? Сьогодні чи не кожен 

із нас ставить собі це запитання: їдуть по довгий до-
лар друзі, родичі, сусіди. Зробити вибір на користь влас-
ної країни українцям має допомогти сама держава, пе-
реконаний директор Рівненського обласного центру за-
йнятості Іван ТКАЧУК. 

УК Іване Федоровичу, якщо так піде далі, хто стане за 
верстат чи сяде за кермо автомобіля завтра? 
— Торік на Рівненщині на 5 тисяч скоротилася кіль-
кість фахівців, зайнятих у реальному секторі еко-
номіки, на підприємствах, де 10 і більше людей. При 
цьому середній вік працівника промисловості — 55 
років. Загалом ЄСВ в області нині сплачують 217 ти-
сяч осіб, і ця цифра теж зменшилася на 6 тисяч. До ре-
чі, саме за ці кошти, частина з яких поповнює Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття, існує й наша служба. 
Так-от, торік через службу зайнятості на Рівненщині 
знайшли роботу 13 тисяч безробітних, водночас звіль-
нилися з різних причин 12 тисяч. Це за офіцій-
ною статистикою, яка не завжди адекватно відо-
бражає реальну картину на ринку праці, значна 
частина якого в тіні.

412,8 млрд грн
капітальних інвестицій залучили торік 
українські підприємства й організації. 

Це, за даними Мінекономрозвитку,  
на 22,1% більше від обсягу 2016 року

ДОВКІЛЛЯ. З 1 січня українці мають сортувати сміття.  
Чи готові вони до цього?

як і раніше — все до купи?

Спецпредставник Держдепу США у справах України  
про вірність союзницьким зобов’язанням  
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Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман прогнозує середню 
цьогорічну платню  
в Україні на рівні  
10 тисяч гривень 

З ПЕРШИХ УСТ

Закон України «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській  
областях»
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Дестабілізувати закарпаття не вдасться  
РЕАКЦІЯ. Вітчизняне зо

внішньополітичне відомство 
оприлюднило свою рішучу по
зицію щодо зумисного прово
каційного підпалу в Ужгороді 
приміщення Товариства угор
ської культури Закарпаття. 
«Однозначно засуджуємо ви
користання теми національ
них меншин як засіб розпа
лювання міжнаціональної во
рожнечі ззовні. Україна й на
далі рішуче протидіятиме всім 
спробам розхитати внутріш
ньополітичну ситуацію в дер
жаві, зокрема на ґрунті між

національних відносин», — 
ідеться в заяві МЗС.

Вчинений на початку люто
го подібний напад на це са
ме приміщення правоохорон
ці розкрили оперативно. Вони 
довели його іноземний слід, 
який залишили члени однієї 
зі східноєвропейських ради
кальних організацій, підтри
муваної російською сторо
ною. Нині правоохоронці пра
цюють у посиленому режимі.

«Рішуче засуджую черго
ву провокацію в Ужгороді у 
приміщенні угорської менши

ни. Системність і схожість дій 
провокаторів свідчить про за
мовний зовнішній слід. Не за
лишимо наших угорців самих! 
Разом протидіятимемо спро
бам дестабілізації Закарпат
тя!» — відреагував на про
вокацію міністр закордонних 
справ Павло Клімкін.

Голова Закарпатської обл
держадміністрації Геннадій 
Москаль вважає, що за під
палом офісу стоять російські 
спецслужби: «Особисто в ме
не щодо цього немає жодних 
сумнівів. ФСБ неодноразово 

влаштовувала на Закарпат
ті провокації. Це й «епічний» 
план «Шатун», і вказівники 
з провокативними написа
ми угорською мовою, і спро
ба підриву пам’ятника угор
цям на Верецькому перевалі, 
і, нарешті, підпал офісу ТУКЗ 
в ніч на 4 лютого». 

А у спільній заяві Закар
патської ОДА й «Товариства 
угорської культури Закарпат
тя» наголошено, що місцевим 
чи заїжджим провокаторам у 
жодному разі не вдасться по
сварити українців і угорців. 
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документи
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯЛ №907162 від 17.06.2011 р., кадастро-
вий номер 1410136600:00:022:0129, земельна ділянка має площу 0,1000 га, яка розташо-
вана: м. Донецьк, Калінінський район, вул. Ахтирська, буд. 9, держакт виданий на підста-
ві Договору купівлі — продажу № 892 від 05.04.2011 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 141010002000008; вищевказаний державний акт виданий начальником управління держ-
комзему у місті Донецьку Донецької області А.Ф. Мирошниченко на ім’я Асоціації Фінан-
сових, промислових та торгівельних підприємств «Донбаський розрахунково-фінансовий 
центр», вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯИ №443494 від 17.06.2011 р., кадастровий 
номер 1410136600:00:022:0142, земельна ділянка має площу 0,0561 га, яка розташова-
на: м. Донецьк, Калінінський район, вул. Ахтирська, буд. 11/1, держакт виданий на підста-
ві Договору купівлі — продажу № 895 від 05.04.2011 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 141010002000007; вищевказаний державний акт виданий начальником управління держ-
комзему у місті Донецьку Донецької області А. Ф. Мирошниченко на ім’я Асоціації Фінан-
сових, промислових та торгівельних підприємств «Донбаський розрахунково-фінансовий 
центр», вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Суднові реєстраційні  

документи на судно  

«Sea DOO BRP РХР», № YDV60639B909, 

з реєстраційним бортовим номером  

uа 1176 KV, судновласник Білозуб Л. М., 

вважати недійсними.

Рой Євгеній Олексійович, 27.06.1976 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Київ. вул. Симиренка, 26а, 
кв. 49, викликається до Святошииського районного суду м. Ки-
єва як відповідач в цивільній справі за позовом Товариства з 
додатковою відповідальністю: Страхова компанія «Альфа-Га-
рант» до Роя Євгенія Олексійовича про відшкодування матері-
альної шкоди в порядку. Судове засідання відбудеться о 12 го-
дині 50 хвилин 03 травня 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя  Миколаєць І. Ю.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як обвину-
ваченого: Степанова Валерія Володимировича, 07.04.1960 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, 
пров. Калініна, буд. 15) для участі у кримінальному проваджен-
ні № 750/8058/16-к по обвинуваченню Степанова Валерія Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 19 квітня 2018 року о 10 год. 00 
год. під головуванням судді Кулініча Ю. П. в приміщенні суду за 
адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 209.

В Ірпінський міський суд Київської області на 04.04.2018 р. о 15 год. 00 хв. (справа 
№ 367/3807/17), викликається: Дубіна Ольга Віталіївна, Волкова Оксана Володимирів-
на по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс-
Сіті» до Дубіни Ольги Віталіївни, Волкової Оксани Володимирівни, третя особа: Депар-
тамент державної реєстрації Міністерства юстиції України про визнання недійсним до-
говору іпотеки, витребування майна з чужого незаконного володіння та скасування рі-
шення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

В разі неявки Дубіни Ольги Віталіївни, Волкової Оксани Володимирівни (Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Повідомлення зацікавленим особам про закриття кримінального провадження 
стосовно підозрюваного Мороза О. А.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури України про-
водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні                                                  
№ 42018000000000427 за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437 КК України. 

За результатами проведення досудового розслідування, 28.02.2018 
прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно 
підозрюваного громадянина України Мороза Олександра Анатолійови-
ча, 05.08.1986 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного акта за попе-
редньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (ве-
дення агресивної війни, за попередньою змовою групою осіб), на під-
ставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв’язку зі смертю).

Повідомлення зацікавленим особам про закриття кримінального провадження 
стосовно підозрюваного Панченка Г.Г.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури України про-
водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні                                                  
№ 42018000000000427 за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437 КК України. 

За результатами проведення досудового розслідування, 28.02.2018 
прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно 
підозрюваного громадянина України Панченка Геннадія Геннадійовича, 
13.09.1995 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного акта за попере-
дньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (веден-
ня агресивної війни, за попередньою змовою групою осіб), на підставі 
п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв’язку зі смертю).

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону)  

з продажу майна ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»,  
ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» на електронному 

торгівельному майданчику «Prozorro.sale»
Номери лотів: F104GL13820
Коротка назва лота/ 
номеру кредитного до-
говору:

Нерухоме майно та основні засоби, а саме:
Група приміщень №3 (приміщення №№1-56,№№66-80), на 
другому поверсі 5-ти поверхового гаража, які належать 
ПАТ  КБ «ЄВРОБАНК», площею 4001 кв.м, що розташовані 
за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52;
Основні засоби ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у кількості 105 од.;
Основні засоби ПАТ «БАНК ФОРУМ» у кількості 100 од.;
Основні засоби ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у 
кількості 2784 од.

Місце проведення  
аукціону:

https://prozorro.sale/ 

Дата проведення  
аукціону:

20.03.2018

Час проведення  
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по 
кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів

Детальна інформація 
щодо лота (параметри,  
забезпечення, початкова 
ціна, правила участі  
в аукціоні)

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/nezhitlova/172971/
index.php?lang=ru 

Повідомлення зацікавленим особам про закриття кримінального провадження 
стосовно Шабуні С.В. 

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури України про-
водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні   
№ 42018000000000427 за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437 КК України. 

За результатами проведення досудового розслідування, 28.02.2018 
прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно 
підозрюваного громадянина Російської Федерації Шабуні Сергія Вікто-
ровича, 17.03.1982 року народження, у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного акта за 
попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК Украї-
ни (ведення агресивної війни, за попередньою змовою групою осіб), на 
підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв’язку зі смертю). 

Повідомлення зацікавленим особам про закриття кримінального провадження 
стосовно Обрєзкова А.С.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури України про-
водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні  
№ 42018000000000427 за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування, 28.02.2018 
прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосов-
но підозрюваного громадянина України Обрєзкова Артема Сергійови-
ча, 12.03.1991 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 258 (вчинення терористичного акта за попе-
редньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (ве-
дення агресивної війни, за попередньою змовою групою осіб), на під-
ставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв’язку зі смертю). 

Втрачене Свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно, індексний номер: 21520205, серія 
САМ № 041156, видане державним реєстратором прав на нерухоме май-
но Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві Ря-
бим Д.С. 13 травня 2014 року на квартиру № 304 (триста чотири) в будинку  
№ 6-А (шість літера «А») по провулку Задорожному в місті Києві, на ім’я Си-
роватки Я.О.

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Жеребченко Гліб Вікторович, 25.02.1977 р.н., громадянин України, уродженець м. Донецьк  
Донецької обл., зареєстрований за адресою: Донецька обл., м.Донецьк, пр-т Ілліча, буд.1/119, кв.81 на підставі 
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 03.03.2018, у період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 
00 хв. до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого 
Ліпари Дениса Романовича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному про-
вадженні № 22018050000000003 від 10.01.2018 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при 
здійсненні спеціального досудового розслідування.

Втрачені документи 

на вітрильно-моторну яхту,  

реєстраційний номер КИВ 6100-К, 

зареєстровану на Крюкову Л.В., 

вважати недійсними. 

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обви-
нуваченого Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 року наро-
дження, проживаючого за адресою: вул. Краснополянська, 
5, м. Донецьк, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 3 березня 2018 року о 14.00 год., у залі судових засідань 
№401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Біркова 
І.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича на вка-
зане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Кіма Станіслава Федоровича, 23.05.1966 ро-
ку народження, проживаючого за адресою: вул. Хвойна,  
60-а, м. Дніпро, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 3 березня 2018 року о 14.00 год., у залі судових засі-
дань №401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивниць-
кий, по кримінальному провадженню за обвинуваченням 
Кіма С.Ф. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кіма Станіслава Федоровича на 
вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає об-
винуваченого Новікова Олексія Івановича, 24,09.1985 року 
народження, проживаючого за адресою: с. Труженка Воло-
дарського району Донецької області, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 3 березня 2018 року о 14.00 год., 
у залі судових засідань №401, вул. Велика Перспективна, 
40, м. Кропивницький, по кримінальному провадженню 
за обвинуваченням Новікова О.І. у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича на вка-
зане судове засідання обов’язкова. В разі неможливості 
з’явитися до суду просимо повідомити причини неможли-
вості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає обви-
нуваченого Борисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 
року народження, проживаючого за адресою: проспект 
Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь Донецької облас-
ті, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 берез-
ня 2018 року о 14.00 год., у залі судових засідань №401, 
вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримі-
нальному провадженню за обвинуваченням Борисова А.О. 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича 
на вказане судове засідання обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Суддя С.М. Льон

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 21 лютого 2018 р. № 94 
Київ

Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 (Офіційний вісник 
України, 2008 р., № 73, ст. 2461; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2016 р., № 47, ст. 1696), 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018 р. № 94

ЗМІНИ, 
що вносяться до Класифікатора звернень громадян

1. У розділі I:
1) підрозділ 7 доповнити підпунктом 7.61 такого змісту:
«7.61. Ветеран військової служби*»; 
2) у підрозділі 8:
пункт 8.1 доповнити словами і цифрами «(крім осіб, визначених у підпункті 

8.11 цього Класифікатора)»;
доповнити підрозділ 8 підпунктами 8.11 і 8.111 такого змісту:
«8.11. Пенсіонер з числа військовослужбовців**»;
«8.111. Журналіст»;
3) доповнити розділ виносками «*» і «**» такого змісту:
«* До ветеранів військової служби відносяться особи, на яких поширюєть-

ся дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів ор-
ганів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист».

** До пенсіонерів з числа військовослужбовців відносяться особи, на яких 
поширюється дія Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб».».

2. Розділ II викласти в такій редакції:
«II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян
Ін-

декс
Зміст питання

010 Промислова політика 
020 Аграрна політика і земельні відносини 
030 Транспорт і зв’язок 
040 Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна по-

літика та будівництво, підприємництво 
050 Фінансова, податкова, митна політика 

060 Соціальна політика. Соціальний захист населення
070 Праця і заробітна плата 
080 Охорона праці та промислова безпека
090 Охорона здоров’я 
100 Комунальне господарство 
110 Житлова політика 
120 Екологія та природні ресурси 
130 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалі-

зація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації 
140 Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей
150 Молодь. Фізична культура і спорт
160 Культура та культурна спадщина, туризм 
170 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелекту-

альна власність 
180 Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації 
190 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини 
200 Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету  

Міністрів України 
210 Діяльність центральних органів виконавчої влади 
220 Діяльність місцевих органів виконавчої влади 
230 Діяльність органів місцевого самоврядування 
240 Діяльність підприємств та установ
250 Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини 
260 Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій 
270 Інше______________
Примітка.  За відповідним індексом можуть визначатися додаткові питання у його 

межах, наприклад від 010 до 019.».

ПОСТАНОВА 
від 21 лютого 2018 р. № 109 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 травня 2012 р. № 467

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 

467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може 
проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення митними органами України» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 41, ст. 1578; 2016 р., № 42, ст. 1581) зміни, що додаються.

2. Державній фіскальній службі протягом 90 днів з дня набрання чинності ці-
єю постановою організувати доопрацювання відповідного програмного забез-
печення з метою здійснення окремої реєстрації письмових доручень від пра-
воохоронних органів на проведення огляду (переогляду) товарів, транспорт-
них засобів комерційного призначення під час їх надходження до органів до-
ходів і зборів.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2018 р. № 109

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 23 травня 2012 р. № 467
1. У назві та постановляючій частині постанови слова «митними органами» 

замінити словами «органами доходів і зборів».
2. У вичерпному переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

(перегляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними 
органами України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті переліку слова «митний орган» в усіх відмінках і фор-
мах числа замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмін-
ку і числі;

2) у пункті 14:
в абзаці першому слова «, оперативно-розшукової або контррозвідувальної 

справи» виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«У разі прийняття на підставі цього пункту рішення про здійснення огляду 

(переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інфор-
мація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмо-
ве доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце про-
ведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом 
надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифро-
вого підпису посадової особи органу доходів і зборів. 

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація дово-
диться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому ви-
гляді.». 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 21 лютого 2018 р. № 118-р 

Київ

Про введення додатково посади заступника Голови 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Ввести додатково посаду заступника Голови Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення  
АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (дого-
вірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслугову-
вання клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО 
РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РА-
ХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій 
редакції в газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 09.06.2017 р. з усіма на-
ступними змінами та доповненнями:

1. За текстом Правил замінити термін «система Star24/UKRSIB 
online» на термін «система UKRSIB online» у відповідних відмінках.

2. Доповнити розділ 2 Правил пунктом 2.3.13 в наступній редакції:
«2.3.13. Особливості здійснення комунальних та інших платежів че-

рез ТОВ «Нова-Ком» (для Клієнтів в м. Кривий Ріг) 
2.3.13.1. З метою оплати комунальних та інших платежів Клієнт 

має право здійснити платіжну операцію через товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Нова-Ком» (ідентифікаційний код  30231686) 
за допомогою Єдиної міської автоматизованої системи комунальних 
розрахунків (надалі - ЄМАСКР).

2.3.13.2. Для ініціювання платіжної операції Клієнт в розрахунко-
вому документі вказує спеціальний код Клієнта в ЄМАСКР та адресу, 
за якою він здійснює оплату комунальних та інших послуг. Реквізи-
ти отримувача автоматично визначаються за допомогою ЄМАСКР, та 
Клієнт, підписуючи розрахунковий документ, підтверджує свою згоду 
на здійснення платежу за реквізитами, визначеними ЄМАСКР.

2.3.13.3. Клієнт розуміє та погоджується, що розрахункові доку-
менти за такими операціями передаються в ТОВ «Нова-Ком» та об-
робляються ТОВ «Нова Ком» наступного робочого дня після їх подан-
ня до Банку. Клієнт підтверджує, що розуміє та враховує такий строк 
під час здійснення своїх платежів, та гарантує, що не матиме до Бан-
ку претензій з цього приводу.

2.3.13.4. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за збит-
ки, які завдані не з вини Банку, а в результаті порушень з боку ТОВ 
«Нова-Ком» та/або збоїв у роботі ЄМАСКР. 

Клієнт вирішує такі спори безпосередньо з ТОВ «Нова-Ком».
3. Пункт 2.8.2 Правил викласти в наступній редакції:
«2.8.2. З дати виведення з експлуатації системи Star 24 дистанцій-

не обслуговування Клієнтів здійснюється системою UKRSIB online на 
умовах, викладених у цих Правилах».

4. Пункт 3.3.1 Правил викласти в наступній редакції:
«3.3.1. Якщо це передбачено Тарифним планом, Держателям кар-

ток може бути надана послуга LoungeKey – програма пріоритетного 
доступу до VIP-залів аеропортів по всьому світу. Постачальником по-
слуги LoungeKey є компанія «Lounge Gateway Limited» (дочірнє під-
приємство компанії «Priority Pass UK» (LKL))».

5. Пункт 3.4 Правил викласти в наступній редакції:
«3.4. Надання послуги MasterCard Консьєрж».
6. Пункт 3.4.1 Правил викласти в наступній редакції:
«3.4.1. Якщо це передбачено Тарифним планом, Держателям 

карток може бути надана послуга MasterCard Консьєрж від компа-
нії MasterCard – інформаційна підтримка та організаційна допомога, 
яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому світі. По-
слуга MasterCard Консьєрж надається лише за умови відсутності про-
строченої заборгованості за періодичними комісіями, нарахованими 
за Тарифними планами, в рамках яких випущена/-і Картка/-и. Зазна-
чена послуга підключається до кожної такої картки».

7. Пункт 3.4.5 Правил викласти в наступній редакції:
«3.4.5. Відключення Картки/-ок від MasterCard Консьєрж відбува-

ється у разі:
— зміни Тарифного плану на Тарифний план, який не передбачає 

надання послуги MasterCard Консьєрж;
— анулювання Картки/-ок, що була/-и підключена/-і до послуги 

MasterCard Консьєрж».
8. Пункт 4.1.24 Правил викласти в наступній редакції:

«4.1.24. Без додаткового погодження з Клієнтом переводити Ра-
хунки, які було відкрито у рамках зарплатних проектів, на обслугову-
вання згідно з умовами Тарифних планів, які передбачені для фізич-
них осіб – Клієнтів Банку. При цьому:

— Банк має право здійснювати переведення Рахунків у разі:
— звільнення Клієнта з Підприємства — протягом п’яти робочих 

днів з дати звільнення Клієнта. Інформація про звільнення Клієнта на-
дається Клієнтом або Підприємством у порядку, визначеному угодою 
щодо зарплатного проекту між Банком та Підприємством;

— відсутності зарахувань заробітної плати на зарплатний рахунок 
протягом 6 (шести) календарних місяців поспіль;

— розірвання договору щодо зарплатного проекту між Банком та 
Підприємством — протягом п’яти робочих днів з дати розірвання до-
говору щодо зарплатного проекту.

— Переведення Рахунків, які обслуговуються згідно з умовами Та-
рифних планів у рамках зарплатних проектів, здійснюється без змі-
ни рівня пакетної пропозиції. Такі Рахунки Банк переводить на обслу-
говування згідно з умовами відповідних тарифних планів, які перед-
бачені для фізичних осіб — Клієнтів Банку. При цьому періодичність 
оплати комісії за обслуговування Рахунків може бути змінена зі що-
річної на щомісячну.

— Зміна умов обслуговування Рахунків відбувається з дня тако-
го переведення. Про переведення Рахунків на обслуговування згід-
но з Тарифними планами, які передбачені для фізичних осіб, Клієнт 
може дізнатися в системі UKRSIB online або  звернувшись до відді-
лення Банку або за телефонами StarContact. Якщо Клієнт продовжує 
користуватися Рахунком/-ами після такого переведення, вважається, 
що він погодився на таке переведення.

9. Абзац другий пункту 5.1.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- інформація про операції за всіма іншими картковими та накопи-

чувальними Рахунками Тарифного плану, в тому числі комісії, стра-
хові платежі, нарахування відсотків тощо – для пакетних пропозицій;» 

10. Абзаци перший – третій пункту 5.1.5 Правил викласти в наступ-
ній редакції:

«5.1.5. Послуга StarSMS+ може бути підключена тільки Клієнту, на 
ім’я якого відкрито Рахунок/-и:

— до карткового Рахунку в національній валюті України та до 
однієї картки, що випущена до такого Рахунку, – для продукту «Кре-
дитна картка з пільговим періодом»;

— до всіх Рахунків Тарифного плану (карткових і накопичуваль-
них), які відкриті чи будуть відкриті у майбутньому, та до однієї карт-
ки, що випущена до карткового Рахунку в національній валюті Украї-
ни, – для пакетних пропозицій».

11. Пункт 5.1.12 Правил викласти в наступній редакції:
«5.1.12. У рамках послуги StarSMS+ Банк надсилає Клієнту, на ім’я 

якого відкрито Рахунок/-и,  інформаційне повідомлення за послу-
гою StarSMS, що зазначені в п. 5.1.11 Правил, та розширений на-
бір інформаційних повідомлень у залежності від обраного тариф-
ного плану:

- для продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» – інфор-
маційне повідомлення про нарахування обов’язкового щомісячно-
го платежу, повну суму заборгованості за овердрафтом, нарахуван-
ня  комісій за обслуговування овердрафту, підключення послуги 
StarSMS+ та користування послугою StarSMS/StarSMS+;

- для пакетних пропозицій – інформаційне повідомлення про на-
рахування періодичної комісії за обслуговування Рахунків, розмір 
зменшення базової періодичної комісії за обслуговування Рахунків 
(відповідно до п. 6.1.9.), страхові платежі, нарахування відсотків за 
Рахунком/-ами Тарифного плану, поповнення накопичувального/-их 
Рахунку/-ів, безготівкове перерахування коштів з накопичувального/-
их Рахунку/-ів (у тому числі за допомогою послуги «Договірне спи-
сання» на погашення кредитів Клієнта та/або на погашення комісій, 
що виникли за іншими рахунками Клієнта), підключення послуги 
StarSMS+ та користування послугою StarSMS/StarSMS+».

12. Абзац другий пункту 10.4.1 Правил викласти в наступній ре-
дакції:

«- на підставі заяви Клієнта, поданої до відділення Банку – будь-
яка передбачена Тарифами зміна (перехід з інших Тарифних планів 
на будь-який Тарифний план пакетної пропозиції, що призначений 
для обслуговування фізичних осіб не в рамках зарплатних проектів; 
підвищення/зниження рівня пакетної пропозиції або перехід на відпо-
відний Тарифний план без зміни рівня пакетної пропозиції, але з ін-
шою періодичністю оплати комісії за обслуговування Рахунків (щомі-
сячно/щорічно);» 

13. Абзаци третій – сьомий пункту 10.4.2 Правил викласти в на-
ступній редакції:

«– Картки, що були емітовані до чинного Тарифного плану, не бло-
куються:

• якщо Клієнт ініціює перехід з інших Тарифних планів на будь-
який Тарифний план пакетної пропозиції, що передбачений для об-
слуговування фізичних осіб не в рамках зарплатних проектів; або

• якщо зміна здійснюється між Тарифними планами пакетної про-
позиції та така зміна передбачає підвищення рівня пакетної пропо-
зиції; або 

• якщо Додаткова картка, що випущена до чинного Тарифного пла-
ну, відповідає типу картки (основної чи додаткової) нового Тарифно-
го плану – така додаткова картка не блокується;

— Картки, що були емітовані до чинного Тарифного плану, бло-
куються (з урахуванням абзацу 4 п. 10.4.2.2.) у разі, якщо зміна здій-
снюється між Тарифними планами пакетної пропозиції та така зміна 
передбачає зниження рівня пакетної пропозиції».

14. Пункт 10.5 Правил викласти в наступній редакції:
«10.5. Зміна Тарифного плану, що відкритий в рамках зарплатного 

проекту, за ініціативою Підприємства».
ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В 
БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газе-
ті «Урядовий кур’єр» №59 від 01.04.2011р. з усіма наступними зміна-
ми та доповненнями:

1. Пункт 2.3.6.1 Правил викласти в наступній редакції:
«2.3.6.1. Зміна Тарифного плану можлива у межах наступних Та-

рифних планів:  «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All 
Inclusive De Luxe», «Le Grand». Перелік Тарифних планів наведено від 
нижчого до вищого рівня у порядку зростання».

2. Пункт 2.4.1 Правил викласти в наступній редакції:
«2.4.1. Після підписання Договору надати Банку інформацію про 

Співробітників, яка необхідна для відкриття Карткових рахунків Спів-
робітникам та укладення окремих договорів між Банком та Співробіт-
никами, у наступному порядку:

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифних 
планах «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De 
Luxe», «Електронний студентський квиток» - в електронному вигляді 
за формою, наведеною в Розділі 6 цих Правил;

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифному 
плані «ЗП Elіte» або «Le Grand» – у вигляді письмової заяви за фор-
мою, прийнятною Банку».

3. Пункт 2.4.2 Правил викласти в наступній редакції:
«2.4.2. Співробітники,  що обслуговуватимуться на Тарифному 

плані «ЗП Elіte» або «Le Grand», не повинні бути зазначені у формі, 
наведеній в Розділі 6.5 цих Правил. За наявності, надавати до Бан-
ку в електронному вигляді інформацію щодо нових Співробітників, 
прийнятих на роботу, в порядку, наведеному в п. 2.4.1. цих Правил.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні,  а саме  28.02.2018  року.

Датою початку дії змін до Правил 01.03.2018  року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту           С. М. Панов

Інформаційне повідомлення  
АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (дого-
вірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслугову-
вання клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО 
РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РА-
ХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій 
редакції в газеті «Урядовий кур’єр» №105 від 09.06.2017 р. з усіма на-
ступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 4.1.18 Правил викласти в наступній редакції:
«4.1.18. Не перевипускати картку на новий строк дії відповідно до 

п. 3.2.1. Правил та блокувати таку картку у випадку відсутності опера-
цій за картковим Рахунком та карткою за період більше, ніж 3 (три) 
календарних місяці, які передують даті такого перевипуску (дата пе-
ревипуску визначається внутрішніми процедурами Банку), та у ра-
зі якщо на дату перевипуску залишок коштів на картковому Рахунку 
складає менше зазначеної у Тарифах суми».

2. Пункт 6.1.10 Правил викласти в наступній редакції:
«6.1.10. Періодична комісія не нараховується у разі:
—  накладення арешту на картковий Рахунок Клієнта (за наявнос-

ті в Банку відповідного документа на арешт коштів) або під час вико-
нання платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках, 
передбачених законодавством. Нарахування комісії поновлюється з 
моменту припинення дії відповідного рішення або арешту. У разі як-
що арешт накладено на конкретну суму та залишок на Рахунку більше 
цієї суми, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах доступної 
суми, при цьому періодична комісія буде стягуватись;

— наявності простроченої заборгованості щодо сплати періодич-
ної та/або разової комісії, що триває більше ніж 30 (тридцять) днів по-
спіль. В цьому випадку Банк має право призупинити надання послуг 
за Договором. Після повного погашення Клієнтом зазначеної забор-
гованості Банк відновлює надання послуг за Договором та нарахуван-
ня щомісячної/щорічної періодичної комісії. 

Щорічна періодична комісія не нараховується та Банк має право 
призупинити надання послуг за Договором також у разі:

— відсутності протягом 3 (трьох) календарних місяців поспіль за 
усіма картковими Рахунками, відкритими у рамках одного Догово-
ру, списань, ініційованих Клієнтом, та зарахувань (до зарахування ко-
штів у даному випадку не відносяться нарахування відсотків на за-
лишок по картковому Рахунку та зарахування відсотків за Вкладом). 
При цьому якщо в поточному році здійснюється відкриття Тарифно-
го плану або перехід на відповідний Тарифний план зі щорічною пері-

одичною комісією, така комісія нараховується незалежно від відсут-
ності вищезазначених списань та зарахувань; 

— відсутності відповіді про взяття Рахунка на облік в органах дер-
жавної податкової служби згідно з чинним законодавством України 
(для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що проводять неза-
лежну професійну діяльність);

— наявності сумнівної/безнадійної заборгованості, яка відшкодо-
вана Банком за рахунок страхового резерву або за якою здійснено 
продаж права вимоги зобов’язань.

Банк відновлює надання послуг за Договором та нарахування що-
річної періодичної комісії за  умови усунення причин, які призвели 
до такого призупинення, тобто: за наявності вищезазначених списань 
або зарахувань за будь-яким картковим Рахунком, відкритим у рам-
ках одного Договору; при отриманні відповіді про взяття Рахунка на 
облік в органах державної податкової служби; при відшкодуванні Клі-
єнтом його заборгованості, що була списана Банком за рахунок стра-
хового резерву. При цьому відновлення нарахування щорічної періо-
дичної комісії відбувається, починаючи з календарного місяця, у яко-
му причину призупинення було усунено, окрім випадку відшкодуван-
ня Клієнтом його заборгованості, що була списана Банком за рахунок 
страхового резерву, — у такому разі відновлення нарахування щоріч-
ної періодичної комісії відбувається, починаючи з календарного міся-
ця, наступного за місяцем відшкодування Клієнтом заборгованості».

ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛА-
ТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в га-
зеті «Урядовий кур’єр» №133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними 
змінами та доповненнями:

1. Пункт 3.7 Правил викласти в наступній редакції:
«3.7. Періодична комісія не нараховується:
— після припинення дії Карток відповідно до умов Правил;
— у разі накладення арешту на картковий Рахунок Клієнта (за на-

явності в Банку відповідного документа на арешт коштів) або при ви-
конанні платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках, 
передбачених законодавством. Нарахування комісії поновлюється з 
моменту припинення дії відповідного рішення або арешту. У разі як-
що арешт накладено на конкретну суму та залишок на Рахунку пере-
вищує таку суму, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах 
доступної суми, при цьому періодична комісія нараховується та спла-
чується відповідно до Договору;

— за наявності простроченої заборгованості щодо сплати періо-
дичної та/або разової комісії, що триває більше ніж 30 (тридцять) днів 
поспіль, Банк має право припинити розрахунково-касове обслугову-
вання Клієнта та не нараховувати щомісячну/щорічну періодичну ко-

місію. В цьому випадку Банк має право призупинити надання послуг 
за Договором. Після повного погашення Клієнтом зазначеної забор-
гованості Банк відновлює надання послуг за Договором та нарахуван-
ня щомісячної/щорічної періодичної комісії.

Щорічна періодична комісія за розрахунково-касове обслуговуван-
ня Рахунка та додаткова плата за річне розрахунково-касове обслуго-
вування Рахунка у зв’язку з оформленням картки не нараховуються 
та  Банк має право призупинити надання послуг за Договором у разі:

— відсутності протягом 3 (трьох) календарних місяців поспіль за 
картковим Рахунком:

• списань, ініційованих Клієнтом, та зарахувань (до зарахування ко-
штів у даному випадку не відносяться нарахування відсотків на за-
лишок по картковому Рахунку та зарахування відсотків за вкладом) 
– для щорічної періодичної комісії за розрахунково-касове обслуго-
вування Рахунку;

• списань, ініційованих Клієнтом — для додаткової плати за річ-
не розрахунково-касове обслуговування Рахунка у зв’язку з оформ-
ленням картки;

— відсутності відповіді про взяття Рахунка на облік в органах дер-
жавної податкової служби згідно з чинним законодавством України;

— наявності сумнівної/безнадійної заборгованості, яка відшкодо-
вана Банком за рахунок страхового резерву або за якою здійснено 
продаж права вимоги зобов’язань.

Банк відновлює надання послуг за Договором та нарахування що-
річної періодичної комісії за розрахунково-касове обслуговування Ра-
хунка та додаткової плати за річне розрахунково-касове обслугову-
вання Рахунка у зв’язку з оформленням картки — за  умови усунення 
вищезазначених причин, які призвели до такого призупинення, при 
цьому відновлення нарахування вказаних комісій відбувається, почи-
наючи з календарного місяця, у якому причину призупинення було 
усунено, окрім випадку відшкодування Клієнтом його заборгованос-
ті, що була списана Банком за рахунок страхового резерву, — у тако-
му разі відновлення нарахування вказаних комісій відбувається, по-
чинаючи з календарного місяця, наступного за місяцем відшкодуван-
ня Клієнтом заборгованості».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні,  а саме  28.02.2018  року.

Датою початку дії змін до Правил 30.03.2018  року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту           С. М. Панов
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -10  -15 -5  -10 Черкаська -8  -13 -4  -9
Житомирська -13  -18 -6  -11 Кіровоградська -8  -13 -4  -9
Чернігівська -8  -13 -3  -8 Полтавська -5  -10 -1  -6
Сумська -8  -13 -3  -8 Дніпропетровська -1  -6 -1  -6
Закарпатська -12  -17 -2  -7 Одеська -10  -15 -5  -10
Рівненська -16  -21 -8  -13 Миколаївська -7  -12 -5  -10
Львівська -17  -22 -9  -14 Херсонська -4  -9 -2  -7
Іва  -Франківська -17  -22 -9  -14 Запорізька 0  -5 +1  -4
Волинська -16  -21 -8  -13 Харківська -6  -11 -3  -8
Хмельницька -16  -21 -8  -13 Донецька 0  -5 0  -5
Чернівецька -17  -22 -9  -14 Луганська -7  -12 -3  -8
Тернопільська -17  -22 -9  -14 Крим 0  -5 2  -3
Вінницька -13  -18 -7  -12 Київ -6  -7 -11  -13

Укргiдрометцентр

-17..-22
-9..-14 -10..-15

-5..-10

-8..-13
-4..-9

-6..-11
-3..-8

-4..-9
-2..-7

У Кишиневі  
нагородили  
знавців  
української 

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

МОВА  — ДУША НАРОДУ. Підбиття підсумків та нагоро-
дження переможців конкурсу «Прекрасна українська мова» 
відбулося в Культурно-інформаційному центрі при Посоль-
стві України в Республіці Молдова, а організували його чле-
ни громадської організації жінок-українок Молдови, повідо-
мляє Укрінформ.

«Кожен з вас у малюнках передав своє бачення використан-
ня рідної української мови, знання національних традицій і по-
дій, що відбуваються в Україні, а також свою любов до істо-
ричної Батьківщини», — зазначила, звертаючись до учасників, 
перший секретар Посольства України Алла Отверченко.

Дипломат представила присутнім авторів малюнків і ра-
зом з керівником громадської організації жінок-українок Ва-
лентиною Морару вручила переможцям конкурсу грамоти 
від посольства, дипломи Благодійного фонду професійних 
художників — українських народних майстрів «Відроджен-
ня» в Республіці Молдова та пам’ятні подарунки.

«Українська мова — це душа нашого народу, і від того, як 
ми зберігатимемо  її в наших домівках, в наших сім’ях, вико-
ристовуватимемо  для спілкування і висловлення своїх ду-
мок, залежатиме збереження культури, традицій і національ-
ної спадщини народу», — зазначила Валентина Морару.

На конкурсі були представлені роботи дітей Української 
недільної школи, Кишинівської гімназії № 8 ім.Т. Шевчен-
ка, а також дітей української громади Молдови з інших на-
вчальних закладів віком від 6 до 18 років. Роботи оцінюва-
ли в трьох вікових групах на основі таких критеріїв: креатив-
ність та оригінальність передачі тематики і естетичний ас-
пект. Організатори конкурсу повідомили, що кожен з учас-
ників зберігає за собою виняткові права на роботу, при цьо-
му вони набувають  права відтворювати представлені тво-
ри, здійснювати їх публічний показ, а також використовувати 
малюнки дозволеними законодавством про авторські права 
способами на безоплатній основі.

На заході були присутні дипломати, педагоги та представ-
ники громадських організацій.

Покинь сани, бери віз
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Через поріг нічого не передають.  
Це межа, що роз’єднує людей

Павло ЛАРІОНОВ  
для «Урядового кур’єр»

Зима в супрязі з лютим 
таки виявила на про-

щання свій буревійний но-
ров, як кажуть, і дров на-
ламала, і шкоди наробила 
в багатьох господарствах.  
А ось весну зустріла лагід-
но. Святкові дні Стрітення 
Господнього і проводи зи-
ми (15—18 лютого) видали-
ся напрочуд теплими й со-
нячними. За народними 
прикметами, весна має бу-
ти ранньою, але затяжною. 
У березні погода буває мін-
ливою. Та тепла щодня до-
дається. Народне прислів’я 
каже: «У березні вдень плю-
щить, а вночі тріщить». Це 
означає, що заморозки мож-
ливі лише нічні. Упродовж 
місяця тривалість дня збіль-
шується на три години, от-
же, земля прогрівається де-
далі довше. Пробудження і 
оновлення природи невід-
воротні. Верба вкривається 
сріблястими котиками, лі-
щина — брунатними сереж-
ками, з-під залишків сні-
гу до сонця тягнуться перші 
проліски.

Крім стрітенського про-
гнозу, хлібороби здавна по-
слуговуються народними 
прикметами, спостерігаючи 
за станом погоди у такі дні 
березневих релігійних свят: 
Явдохи-Плющихи (14), Ко-
нона-Городника (18), Соро-
ки. Свято Сорока Святих 
(22), Теплого Олекси (30). 

Переглядаючи свій за-
писник народних прикмет 
за попередні  п’ять років, 
звернув увагу, що найчасті-
ше збуваються  стрітенські 
прогнози. Тож слід сподіва-
тися на прихід  ранньої вес-
ни. А чи теплою вона буде, 
чи холодною, яким буде на-
ступне літо, нам підкажуть 
спостереження за погодою у 
дні вищезгаданих свят. 

За старим стилем на Яв-
дохи Плющихи починала-
ся календарна весна. До ХV 
століття  наші прадіди від-
значали цього дня новоріч-
не свято.  Найкращим про-
вісником теплої весни був 
приліт ластівок.  Гніздечко 
цієї пташини у сільському 
обійсті досі вважається обе-
регом. Зруйнувати його — 
великий гріх і накликання 
біди на господарство. Цьо-
го дня цілющі властивості 
має тала вода. Нею слід уми-
тися вранці, напитися всім 
членам сім’ї,  напоїти худо-
бу і птицю. На Явдохи жін-
ки замовляють пороги: кла-
дуть під ноги гілочки поли-
ну, чебрецю, нагідок. Ці лі-
карські рослини захищають 
помешкання від зовнішніх 
негараздів і хвороб.  На по-
розі стояти не можна — за-
стоїш добробут, що йде в ха-
ту. Через поріг нічого не пе-
редають — це межа, що 
роз’єднує людей. Якщо кури 
водички нап’ються на Яв-

дохи, то на Юрія Весняного 
(6 травня) вівці напасуться; 
якщо йтиме сніг або дощ — 
до вологого літа, а якщо дме  
північний вітер — літо буде 
холодним. 

Конон-Городник вважа-
ється опікуном хліборобів. 
Серед інших святих покро-
вителів особливо сприяє 
добробуту господарів, ко-
трі мають коней. Тож цьо-
го дня слід цих трудівників 
добре нагодувати, приче-
пурити гриви кольоровими 
стрічками і прогуляти в по-
лі. Господиням пора готу-
ватися до висаджування у 
закритих  парниках капус-

ти та помідорів. Уже мож-
на розпочинати обробіток 
городу. «Зійшов сніжок — 
берися за плужок», — ка-
же народна мудрість.  Як-
що на Конона жінці при-
сниться город, а чоловіко-
ві кінь, то в господарстві 
впродовж трудового сезо-
ну все поведеться  успішно. 
Якщо  день  теплий, соняч-
ний — літо буде погожим, 
без градобою.

Свято Сорока Святих (у 
народі ще Сороки, або Свя-
то жайворонків) — друга 
зустріч весни (перша була 
на Стрітення). Це день вес-
няного рівнодення, астро-

номічна дата народження 
весни. Існує повір’я, що со-
рока цього дня має поклас-
ти на своє гніздо сорок гіло-
чок. Людям бажано не пра-
цювати, «щоб не прогніви-
ти Сорок Святих». Господи-
ні печуть медяники — жай-
воронки. Їх роздають роди-
чам, сусідам, дітям. Якщо 
цього дня припікає сонечко 
і з’їдає залишки снігу — лі-
то буде з багатими сінокоса-
ми. Якщо холодний вітер з 
дощем — у травні на ґрунті 
можливі нічні приморозки, 
а влітку опадів буде менше 
від норми. 

У день Теплого Олексія 
працюють лише пасічники: 
виставляють вулики на осо-
ння, слухають, як поводять-
ся крилаті трудівниці. Як-
що цього дня вони зроблять 
перший обліт — сезон ме-
дозбору буде щедрим. Ри-
балки стверджують, що на 
Теплого Олекси щука лід 
хвостом розбиває. Якщо до 
цього дня крига на водоймах 
скресла, рано почнеться не-
рест, риби влітку буде бага-
то. Шанують Теплого Олек-
су мисливці. 

Березень — місяць пробу-
дження природи, зароджен-
ня нового життя у тваринно-
му та пташиному світі. У цей 
час суворо заборонено по-
лювання на всю дичину. Як-
що на Олекси гарна погода 
— весна буде теплою, а рік 
врожайним і медоносним.

«Весна іде, красу несе, і 
тій красі радіє все». Ліси, 
діброви й лани з першими 
променями сонця повнять-
ся дзвінким різноголоссям. 
З неба лине журавлине кру і 
пісня жайворонка, за вікна-
ми не вгаває вуркотіння го-
лубів і веселе цвірінькання 
горобчиків. А  найприємніше 
серед цього весняного гамо-
ру звучить переливчастий 
заклик синиць: «Покинь са-
ни, бери віз!» 

НАШ КАЛЕНДАР

1 березня  —  День «Нуль дискримінації»
3 березня  —  Всесвітній день дикої природи
8 березня  —  Міжнародний жіночий день
9 березня  —   Народився Т. Шевченко (1814—1861), 

український поет, мислитель, художник
10 березня  —  День землевпорядника
14 березня  —  День українського добровольця
18 березня  —   День працівників житлово-комунально-

го господарства  і побутового обслуго-
вування населення; День працівників 
податкової та митної служби

20 березня  —  Міжнародний день щастя
21 березня  —   Міжнародний день лісів; Всесвітній день 

людей із синдромом Дауна; Всесвітній 
день поезії; Міжнародний день Навруз

21 — 27 березня  —   Тиждень солідарності з народами, які 
борються проти расизму та расової дис-
кримінації; Всесвітній день водних ре-
сурсів

23 березня  —  Всесвітній метеорологічний день
24 березня  —   Всеукраїнський день боротьби із захво-

рюванням на туберкульоз; Міжнарод-
ний день права на встановлення істини 
щодо грубих порушень прав людини та 
гідності жертв

25 березня  —   День Служби безпеки України; Міжна-
родний день солідарності з працівника-
ми, утримуваними під вартою і зникли-
ми безвісти; Міжнародний день пам’яті 
жертв рабства і трансатлантичної  рабо-
торгівлі

26 березня  —  День Національної гвардії України
30 березня  —  Теплого Олекси

Повернення перелітних птахів — одна з ознак, що весна остаточно перемогла
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